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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 52" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24/11/99 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 

Sumário: Comparecimento- Abertura - 1• Parte: Ata • 2• Parte (Ordem do 
Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado' 
Eduardo Hermeto; aprovação • Inexistência de "quorum" qualificado para a 
votação de propostas de emenda á Constituição • Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 418/99; requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e· 
Agostinho Silveira, deferimento; discurso do Deputado João Leite: votação do 
projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas n°s 3, 
10 a 12 e 17 a 19 e das subemendas que receberam o n° 1 ás Emendas n°s 
1, 6 e 7, salvo destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°S 6 e 
7; votação das Emendas n°s 13 a 16, salvo destaques; rejeição; verificação 
de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; 
questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para votação; renovação. da votação das Emendas n°s 13 
a 16, salvo destaques; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição; votação da Emenda n° 2; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 4; rejeição; verificação de 
votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 5; questão de ordem; 
leitura da Emenda n° 5; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição; votação da Emenda n° 8; questão de ordem; leitura da emenda; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda 
n° 9; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de 
ordem; votação da Emenda n° 3; questão de ordem; leitura da Emenda n° 3; 
discursos dos Deputados Alberto Bejani e Doutor Viana; aprovação; votação 
da Emenda n° 1 O; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
votação da Emenda n° 12; questão de ordem; leitura da emenda; discurso do 
Deputado Miguel Martini; rejeição; verificação da votação; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada 
para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para votação; 
renovação da votação da Emenda n° 12; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; votação da Emenda n° 15; questão de ordem; leitura 
da Emenda n° 15; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
votação da Emenda n° 1; questão de ordem; leitura da Emenda n° 1; questão 
de ordem; leitura do artigo a que se refere a emenda; rejeição; verificação de 
votação; ratificação da rejeição; prejudicialidade da Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 1; declarações de voto- Votação, em 1° turno·, do Projeto de Lei 
no 424/99; aprovação com as Emendas n°s 1 a 3- Discussão, em 1° turno, do 
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Projeto de Lei n° 149/99; aprovação- Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 177/99; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 105/99; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 279/99; requerimento do 
Deputado Eduardo Hermeto; questão de ordem; aprovação -Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 357/99; encerramento da discussão; votação do 
projeto,· salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; questão de 
ordem; leitura da emenda; rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 497/99; apresentação da Emenda n° 7; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Política 
Agropecuária - Inexistência de "quonum" qualificado para a votação de 
propostas de emenda à Constituição - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão 

-Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aílton Vilela -Alberto Bejani -Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade- Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro -Antônio Júlio -Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz- Erma no Batista- Fábio A velar- Hely Tarqüinio- Ivo José- João 
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) Às 9h13min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

·Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Eduardo 

Hermeto em que solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei n° 
497/99 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado 
para a votação das propostas de emenda à Constituição, mas que há número. 
regimental para a apreciação das demais matérias em pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 418/99, do Tribunal de Justiça, 
que altera o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que apresentou. A 
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com as 
Emendas n°s 1 a 4 e 6, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nos 7 a 
10, que apresentou; opinou, ainda, pela ·rejeição da Emenda n° 5, 
apresentada pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n°S 3 e 6, da 
Comissão de Justiça, 10, da Comissão de Administração Pública, e 11 e 12, 
que apresentou; e subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°S 1 e 7; 
e pela rejeição das Emendas n°s 2, 4, 5, 8 e 9. Emendado em plenário, voltou 
o projeto à Comissão de Administração Pública que opina pela aprovação 
das Emendas n°s 17 a 19, e pela rejeição das Emendas n°S 13 a 16, 
apresentando, ainda, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 6. Vem à mesa 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita a votação 
destacada das Emendas n°s 1, 3, 10 e 12. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o Item XVII, art. 232 do Regimento 
Interno. Vem à mesa requerimento do Deputado Agostinho Silveira, em que 
solicita a votação destacada da Emenda n° 15. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o Item XVII, art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado João Leite. · 

O Deputado João Leite•- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
público presente, telespectadores da TV Assembléia, queremos encaminhar 
a votação favoravelmente a esse projeto, mas, ao mesmo tempo, 
gostaríamos de alertar os Deputados e Deputadas para a quantidade de 
emendas que foram feitas a ele, algumas muito importantes e algumas até 
com parecer pela rejeição, mesmo sendo emendas que merecem a 
aprovação do Plenário da Assembléia Legislativa. Por isso, temos de ter 
muita atenção durante a votação desse projeto, para não cometermos erros .. 



4 
Por exemplo, a Emenda n° 3, destacada, fala que "os-servidores da justiça 

de 1 • instância gozarão, obrigatoriamente, por ano, 25 dias úteis de férias, 
observada a escala que for organizada de acordo com a conveniência do 
serviço, não sendo permitida a acumulação de férias". A Emenda n° 4 
acrescenta ao art. 7° o seguinte parágrafo único: "O disposto neste artigo 
retroage para os servidores de comarcas que já sofreram as respectivas 
alterações de classificação, de acordo com as normas de organização 
judiciária vigentes à época". A Emenda n° 5 diz que "Os servidores do foro 
judicial poderão requerer remoção ou permuta para cargo idêntico, da mesma 
comarca ou de comarca de qualquer entrância, observada a conveniência da 
justiça e o requisito da escolaridade". A Emenda n° 6 dá a seguinte redação 
ao art. 5°: "A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado é composta dos padrões 
escalonados verticalmente segundo os índices constantes no Anexo X desta 
lei, assegurado aos aposentados no final de carreira da respectiva classe o 
padrão final correspondente à nova sistemática, aplicando-se a 
proporcionalidade aos demais inativos, observado o disposto nos §§ 1° e 2° 
do art. 8° desta lei"_ 

Enfim, é importante que tenhamos muita atenção durante a votação desse 
projeto, para que não cometamos nenhuma injustiça. Por isso, solicito ao 
Presidente que, no processo de votação - em que seria interessante o 
encaminhamento das emendas, por parte de seus autores, para o 
posicionamento do Plenário da Assembléia Legislativa -, seja feita a leitura 
das emendas. 

E gostaria de defender a Emenda n° 13, de nossa autoria, que diz que "o 
período em que o servidor estiver licenciado para concorrer a mandato eletivo 
será computado para todos os fins de desenvolvimento na carreira", já que o 
projeto enviado pelo Tribunal de Justiça retirava esse direito dos servidores. 
Quer dizer, vivemos em um Pais democrático, onde as pessoas se licenciam 
para concorrer a um mandato eletivo_ Então, defendemos que para essas 
pessoas sejam computados, para todos os fins, os direitos que garantem o 
desenvolvimento na carreira. 

Gostaríamos de pedir a atenção dos Deputados e solicitar também que 
encaminhem essas emendas. Vejo que o Deputado Sebastião Costa é autor 
de emendas. Seria interessante que fizesse o encaminhamento delas, para 
que houvesse votação. Temos várias emendas do Deputado Sebastião Costa 
e da Deputada Maria Olivia a um projeto com o qual - sentimos pela sua 
passagem nas comissões- os Deputados estão de acordo. 

Como eu disse no inicio, temos emendas importantes que merecem ser 
aprovadas, mas algumas vêm com parecer pela rejeição_ O parecer do 
Governo do Estado é pela rejeição das emendas. Temos de ter atenção para 
que essas emendas não sejam perdidas. 
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Gostaria de chamar a atenção de Deputados e Deputadas, nessa votação, 

para que haja também encaminhamento para o posicionamento de todos os 
Deputados. Faço requerimento ao Presidente, Deputado Durval Ângelo, para 
que, na votação, tenhamos a leitura das emendas ao Projeto de Lei·no· 
418/99. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 3, 10 a 12, 17 a 19 _e as 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1, 6 e 7, que receberam 
parecer pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam . 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação 
das subemendas, ficam prejudicadas as Emendas n°s 6 e 7. Em votação, as 
Emendas n°S 13 a 16, que receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. 

, Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) 
Rejeitadas_ 

O Deputado João Leite- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente_ 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 votos, não houve "quorum" para 

votação_ A Presidência a torna sem efeito. A Presidência, nos termos do § 6° 
do art. 249 do Regimento Interno, vai determinar que se proceda a chamada 
dos Deputados para a recomposição de "quorum". 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, a Liderança do PSDB está 

qúerendo fazer discurso_ Então solicito a V. Exa_ que, se possível, cancele 
toda a votação, porque também votamos com o _mesmo "quorum" que estava 
aqui, e eles não levantaram a questão, quando, na emenda deles, estão 
pedindo verificação de "quorum". Solicito a V. Exa., se for possível de acordo 
com o Regimento, que cancele toda a votação e deixe para reiniciar esse 
processo em uma hora oportuna. 

O Sr. Presidente - Isso não é possível, Deputado Corregedor, porque não 
houve pedido de verificação, e a lista de comparecimento registrava mais de 
40 Deputados. A Presidência vai proceder à chamada para a recomposição 
de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência solicita ao 

Secretário que proceda à segunda chamada. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados, número 
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suficiente para a votação: Portanto, vamos renovar a votação. Em votação, 
as Emendas de n°s 13. a 16, que receberam parecer pela rejeição, salvo 
destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Rejeitadas. 

O Deputado Miguel Martini -Solicito a verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 27 

Deputados. Está ratificada a rejeição das emendas. Em votação, a Emenda 
n° 2, da Comissão de Justiça, que recebeu da Comissão de Fiscalização 
Financeira parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação, Sr. Presidente_ 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação. 

Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; votaram "não" 30 

Deputados, no total de 43. Está ratificada a rejeição. Em votação, a Emenda 
n° 4, da Comissão de Justiça, que recebeu da Comissão de Fiscalização 
Financeira parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram_ (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 31 

Deputados, no total de 45. Está ratificada a rejeição. Em votação, a Emenda 
n° 5, da Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini- Sr. Presidente, a emenda poderia ser lida, por 

favor? 
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Mesmo já tendo ela sido publicada com o 

parecer, no diário oficial, vamos acatar o pedido do senhor parlamentar. 
O Deputado Miguel Martini- É que não a guardei de cor. 
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura da Emenda n° 5. 
O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda n° 5, publicada na edição de 27/8/99.) 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5, da Comissão de Justiça, 

que recebeu das Comissões- de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
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como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini- Solicito verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados; votaram- "não" 33 

Deputados; perfazendo um total de 48 Deputados. Está ratificada a rejeição_ 
Em votação, a Emenda n° 8, da Comissão de Administração Pública, que 
recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, são muitas emendas. Por isso, 

pediria a V. Exa. que providenciasse sua leitura para nós. 
O Sr. Presidente - Perfeitamente, Deputado. Solicito ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da emenda. 
O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda n° 8, publicada na edição de 16/9/99.) 
O Sr. Presidente - Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 

encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
O Deputado Miguel Martini - Solicito verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 33 

Deputados; perfazendo um total de 47 Deputados. Está ratificada a rejeição_ 
Em votação, a Emenda n° 9, da Comissão de Administração Pública, que 
recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Sebastião Costa - Solicito verificação. Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico_ 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 34 

Deputados; totalizando 48. Está ratificada a rejeição. 
Questão de Ordem 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de dizer que, neste momento, 
qualquer declaração de voto deverá ser posterior ao processo de votação. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, quero fazer encaminhamento. 
O Sr. Presidente - Não existe encaminhamento durante a votação. O 

encaminhamento é no início do processo, e a declaração de voto, ao final. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, a emenda não foi destacada? 
O Sr. Presidente - V. Exa. pode encaminhar a Emenda n° 3, que é a 

seguinte, mas não fazer encaminhamento em um processo de votação já 



8 
superado. 

O Deputado Alberto Bejani - Perfeito. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu 

parecer pela aprovação. 
Questão de ordem 

o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito a leitura -da emenda 
para, depois, encaminhácla. 

O Sr. Presidente - Correto, Sr. Deputado. No momento devido, V. Exa. 
solicitou a leitura. Vamos proceder à leitura. Com a palavra, o Sr. Secretário. 

O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda n° 3, publicada na edição de 27/8/99.) 
o Sr. Presidente - Gostaria de ler para os Deputados o art. 264, § 2°: "No 

encaminhamento de votação, serão observados os seguintes procedimentos: 
I -o Líder terá preferência para fazer uso da palavra; 
11 - quando houver pedido simultâneo da palavra, atender-se-á ao critério 

estabelecido no art. 158; 
111 - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 5 

minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um) contra e o relator, 
com preferência para o autor do destaque". 

O Deputado Sebastião Costa se inscreveu para falar a favor da emenda, e 
o relator é o Deputado Doutor Viana. Temos abertura de inscrição para 
Deputado falar contra a emenda_ Então, solicito ao Deputado Alberto Bejani 
que diga se vai fazer encaminhamento contra ou a favor da emenda. 

O Deputado Alberto Bejani -A favor, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Para falar a favor, já temos a inscrição do Deputado 

Sebastião Costa. E já foi feito encaminhamento a favor por esse Deputado. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, em respeito ao Deputado 

Alberto Bejani, que já se encontra na tribuna, pergunto a V. Exa. se posso 
desistir do meu requerimento e facultar a ele o direito de fazer o 
encaminhamento_ 

O Sr. Presidente - Perfeitamente. 
O Deputado Sebastião Costa - Então, neste momento, transfiro a V. Exa., 

Sr. Presidente, a palavra, para que ela seja concedida ao Deputado Alberto 
Bejani. 

O Sr. Presidente - Perfeitamente. Pergunto ao Deputado Eduardo Hermeto, 
autor do pedido de destaque, se abre mão da palavra. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Sim_ 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para fazer o encaminhamento a favor, o 

Deputado Alberto Bejani. Logo em seguida, a palavra será concedida ao 
relator. Não há encaminhamento contrário_ 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs_ Deputados, amigos da 
justiça aqui presentes, estou falando em nome do PFL, do PSDB e do PSN 
para dizer que lamentamos que esta Casa continue votando contra emendas 
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que iriam beneficiar os funcionários, tanto os da justiça como os de outra 
área do Estado. Ontem mesmo, outro projeto importante para os funcionários 
foi bloqueado pela Situação, a mando do Governo do Estado. Não tenho 
dúvida de que a· rejeição dessas emendas também tem o dedo do 
Governador. Quero dizer que temos a obrigação de cumprir o que 
prometemos durante a campanha, quando saímos de porta em porta pedindo 
votos. Uma vez que chegamos a esta Casa, temos de votar com 
determinação aquilo que é favorável a quem trabalha. Não se podem votar 
leis a favor do banditismo. Quem trabalha merece respeito no País. Por isso, 
mesmo sabendo que os nossos votos não mudam esse placar, estamos aqui 
até o final para ser a favor do funcionário. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o relator, Deputado Doutor Viana, que 
disporá de até 5 minutos para o encaminhamento. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários do 
Tribunal de Justiça, tivemos um trabalho árduo para buscar o melhor para o 
funcionalismo. Não podemos deixar de dar o que é realmente de direito 
deles. Essa Emenda n° 3 é justa e já existe para funcionários da Assembléia, 
para funcionários do Tribunal de Contas. Então temos que votar a favor, 
porque ela não cria precedentes e não cria privilégios. É um direito que eles 
têm, e não podemos rejeitá-la_ Peço a todos os colegas que votem "sim" a 
essa Emenda n° 3, destacada, que beneficiará os funcionários que estão 
precisando do seu plano de carreira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, destacada, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n" 1 O, destacada, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito verificação. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder á verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação pelo painel eletrônico_ 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados; "não", 26 Deputados; 

houve um voto em branco_ Está ratificada a rejeição. Em votação, a Emenda 
n° 12, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Solicito a leitura da emenda, Sr. Presidente, 

por favor_ 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura 

da Emenda n° 12. 
O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda n° 12, publicada na edição de 30/10/99.) 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini, para 

encaminhar a votação da emenda. 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma 

vez tenho de subir à tribuna para destacar dois fatos. Os antigos defensores 
dos servidores públicos já não são tão defensores assim. E os próprios 
lideres dos servidores públicos - e até vi ontem, no jornal, um repúdio à 
denúncia que fiz- já não estão mais trabalhando com o afinco de antes. Não 
os vemos mais aqui. 

O Sr. Presidente- Sr. Deputado, o encaminhamento é da Emenda n° 12. 
O Deputado Miguel Martini - Estou encaminhando. 
O Sr. Presidente- Se V. Exa. não se ativer à Emenda n° 12, terei de cortar 

a palavra de V. Exa. 
·O Deputado Miguel Martini - Além de votar contra, ainda impedem aqueles 

que querem encaminhar a favor. 
O Sr. Presidente- V. Exa. conhece o Regimento Interno, Deputado. 
O Deputado Miguel Martini - Estou encaminhando favoravelmente, Sr. 

Presidente. Se não puder me manifestar nesta tribuna, casse a minha 
palavra, então. Estou querendo fazer o encaminhamento da Emenda n° 12 e 
estou usando as razões que quero. Estou buscando justificativas para 
convencer os colegas a votar a favor. Será que não posso falar mais nada 
nesta Casa? 

O Sr. Presidente -O encaminhamento é sobre a Emenda n° 12. 
O Deputado Hely Tarqüinio- Pela ordem, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Em questão de encaminhamento e no processo de 

votação não há palavra pela ordem. 
O Deputado Miguel Martini -V. Exa. está cortando o meu tempo. Gostaria 

de saber se ele será contado. 
O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, se V. Exa. não se ativer à 

Emenda n° 12, terei de cortar a sua palavra. 
O Deputado Miguel Martini - Além de votar contra, além de não defender, 

impede aqueles que querem defender de fazê-lo. Quem sabe somos os 
únicos defensores dos servidores públicos? Queremos defender os 
servidores públicos, sim. Queremos denunciar aqueles que não os defendem, 
negando direitos básicos a eles. Queremos fazer o encaminhamento. De 
tanto encaminhar. conseguimos a Emenda n° 3. O parecer era pela rejeição, 
e eles votaram a favor. 

Queremos buscar novamente argumentações para, quem sabe, mudar a 
idéia daqueles que estão orientados pelo Governo a votar contra o servidor 
público. Quem sabe votem a favor? Não é possível votar contra direitos 
básicos, direitos que não atrapalham em nada o processo do Estado de 
Minas Gerais. E o pior é que não podemos fazer encaminhamento. Quando 
vamos fazê-lo, nossa palavra é sempre tolhida. Queremos dizer que a 
Oposição vai continuar votando a favor dos servidores, como sempre votou. 
Estamos percebendo que não há mais defesa dos servidores públicos. Quem 
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sabe os servidores públicos, aquele grupo de sindicalistas, já estejam no 
Governo e não tenham mais interesse em defender sua posição? É preciso 
deixar claro isso. Àquele que disse que repudia, volto a dizer: queremos a 
defesa dos servidores públicos aqui, mas não a temos visto ocorrer. De 
maneira acanhada, poucos percorrem os corredores desta Casa. Onde estão 
os defensores dos servidores? Queremos encaminhar favoravelmente, mas, 
mais uma vez, sabemos que a matéria será derrotada, porque há orientação 
do Governo para derrotar todas essas emendas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Gostaria de esclarecer ao Plenário que, de acordo com o 
art. 159 do Regimento Interno, durante a discussão o Deputado não pode 
desviar-se da matéria em debate. O art. 83 também esclarece que uma das 
funções do Presidente é interromper o orador que se desviar do ponto de 
discussão e falar sobre matéria vencida. Esta Presidência quer dizer ao 
Deputado Miguel Martini que ele teve quatro anos para votar a favor dos 
servidores. Esse projeto, nesses quatro anos, não tramitou nem andou nesta 
Casa. Em votação, a Emenda n° 12, destacada, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini - Peço verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio de painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. Não houve "quorum" 

para votação. A Presidência torna sem efeito a votação da Emenda n° 12. 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Solicito-lhe a recomposição do "quorum", Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados para a recomposição do "quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados, número 

suficiente para a votação. A Presidência vai renovar a votação da Emenda n° 
12. Em votação, a Emenda n° 12, destacada, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Amilcar Martins - Solicito verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 
- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados. Votaram "não" · 28 

Deputados. Está ratificada a rejeição. Em votação, a Emenda n° 15, 
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. 

~----------------------------------_J 
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Questão de Ordem 

O Deputado Alberto Bejani - Gostaria que fosse feita a leitura da emenda, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
emenda. 

O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda n° 15, publicada na edição de 13/11/99.) 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 15, destacada, que recebeu 

parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Alberto Bejani - Solicito verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação; para tanto solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; votaram "não" 27 

Deputados; verificou-se o total de 40 Deputados. Está ratificada a rejeição da 
emenda. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, que recebeu 
da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Solicito a leitura da emenda, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura da emenda. 
O Sr. Secretário-(- Lê a Emenda n° 1, publicada na edição de 27/8/99.) 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Solicito, por favor, a leitura do dispositivo de que 

se pede a supressão, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Perfeitamente, solicito ao Sr. Secretário que faça a 

leitura. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) 
"Inciso 11 -O servidor posicionado a partir do padrão PJ-46 da classe c para 

o padrão inicial da classe subseqüente". 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 
O Deputado João Leite- Solicito verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai iniciar o processo de 

verificação. Em votação. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados; votaram "não" 25 

Deputados; há 6 Deputados em reunião de comissão; verificou-se um total de 
43 parlamentares. Está ratificada a rejeição da emenda. Em virtude da 
rejeição da Emenda n° 1, fica prejudicada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. 
Está aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 418/99 com as Emendas n°s 
3, 11, 17 a 19 e com as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 
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6 e 7. À Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto '" 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, queria ressaltar o trabalho que foi desenvolvido nesse projeto por 
todos os parlamentares, mas, de maneira especial, pelo Deputado Sebastião 
Costa. As suas emendas foram muito oportunas e pertinentes e 
aperfeiçoaram o projeto que foi encaminhado a esta Casa. Por outro lado, 
queria também registrar o equívoco do Deputado Alberto Bejani, ao fazer o 
encaminhamento de uma das emendas destacadas, quando ele, da tribuna, 
de maneira indevida, expôs a presença do Poder Executivo relativamente ao 
encaminhamento desse projeto, que é uma conquista do funcionalismo 
público do Poder Judiciário. Ele tramitou nesta Casa de maneira 
independente, com a posição altiva de cada um dos parlamentares, votando 
e participando, livremente. Era isso o que tinha que declarar, Sr. Presidente. 

O Deputado Miguel Martini - Votamos pela aprovação do projeto com todas 
as emendas; queremos lamentar, pois muitas dessas emendas não trariam 
nenhum prejuízo para o Poder Judiciário nem para o Estado de Minas Gerais. 
Apenas daria ensejo ao reconhecimento dos servidores que trabalham no 
Poder Judiciário. Lamentamos, realmente, que a orientação tenha sido a de 
rejeitá-las todas. Se não me engano, a própria Emenda n° 3, à que o Líder do 
Governo diz que votou favoravelmente, tinha orientação também pela 
rejeição. Mas, pela negociação feita aqui, conseguiu-se que fosse aprovada, 
pelo menos, a Emenda n° 3. Queremos deixar registrado que a Oposição, em 
todo o momento, manteve-se firme, votando favoravelmente aos servidores. 
Lamentamos que já não tenhamos os defensores dos servidores públicos, 
como os tínhamos aqui no passado. Muito obrigado. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas 
lembrar ao líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, por quem 
tenho grande admiração - evidentemente, estou aqui mais aprendendo do 
que ensinando - que sei ler e interpretar. Por isso, entendo que as emendas 
que foram votadas, não contra nós, da Oposição, mas sim contra o 
funcionamento da justiça, nos dão o direito de dizer com todas as letras: há o 
dedo do Governo, sim. Há o dedo do Governo mostrando o que ele quer e, 
na verdade, muitos Deputados sabem que, na época da campanha, é por 
meio da justiça que se recorre para conseguir ser candidato. Chegar ao ponto 
de se eliminar aquele que tem cinco anos, acho o cúmulo do absurdo. 
Portanto, fico decepcionado, sim, e digo mais: admira-me o PT, que sempre 
defendeu, estar votando a favor do PMDB. Quando o PT que é o PMDB de 
Itamar, não, é PMBD de Newton Cardoso; é o PMDB de José Sarney; é o 
PMDB de Quércia; é o PMDB que conhecemos, que é um só. Não existe 
PMDB de Itamar Franco sozinho. Portanto, deixo aqui o meu voto registrado. 
Votei "sim" em todas as emendas, porque entendo que esse Brasil tem que 
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começar a olhar com carinho para quem trabalha; não se pode dar 
vantagem àqueles que ficam de braços cruzados em casa ou passeando e 
buscando dinheiro sei lá de onde. Por isso, Sr. Presidente, termino dizendo a 
V. Exa. que saio desta Casa, mais uma vez, decepcionado com o 
posicionamento de Deputados que estão sendo manobrados pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, na minha declaração de voto, 
quero dizer que, como Líder da Minoria das Oposições, reunimo-nos e 
analisamos esse projeto. Muitas emendas partiram de componentes do 
PSDB e do PFL e foram amplamente discutidas em comissão. Eram 
emendas que vinham ao encontro do interesse de servidores do Tribunal de 
Justiça. 

Essa era uma das raríssimas oportunidades que tínhamos de fazer um 
melhoramento no projeto. O vicio de iniciativa de projeto dessa natureza é do 
Tribunal de Justiça. Ele não pode partir de um Deputado, não pode partir do 
Governo do Estado. É o respeito, é a autonomia, é a liberdade dos Poderes 
de apresentar as suas proposições, e é mais do que legítimo, os Deputados, 
em comum acordo com os funcionários, apresentarem as suas proposições, 
e elas foram apresentadas efetivamente. 

Os nossos votos foram favoráveis, porque eram emendas que melhoravam 
o projeto, eram emendas que davam oportunidade ao servidor de se 
expressar, de mostrar o que queria, qual era o seu pensamento. Nós 
estamos de cabeça erguida, porque cumprimos o nosso papel. 

Sr. Presidente, com a devida vênia, só quero lamentar a atitude de V. Exa. 
No momento em que o Deputado Miguel Martini estava na tribuna, estava 
exercitando o direito de colocar as suas posições com relação ao 
encaminhamento de uma emenda, e V. Exa. tentou podá-lo no seu processo 
de encaminhamento. Ele não pôde se expressar, não pôde desenvolver o 
seu pensamento. 

Quero dizer a V. Exa. que tenho o maior respeito pelo Deputado Durval 
Ângelo, que é um Deputado aguerrido, que já usou esse microfone, em 
passado recente, com ênfase e com força para defender o espaço da 
Oposição. Pediria a V. Exa. que, em nome desse passado, em nome do 
trabalho que realizou, por ser um parlamentar da Mesa, que também defenda 
o direito de expressão da Oposição, porque não estamos aqui fazendo 
oposição a nenhum Deputado. Estamos exercitando democraticamente o 
nosso pensamento e usaremos essa tribuna tantas vezes quantas forem 
necessárias para termos o espaço da liberdade nesta Casa e mostrar que a 
Oposição é importante, é útil e deve ter o seu espaço garantido pela Mesa 
Diretora e pelo nosso Regimento. 

O Sr. Presidente - Deputado Carlos Pimenta, esta Presidência esclarece 
que tem o maior respeito por V. Exa. Porém, o Regimento é claro. Nessa 
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questão de encaminhamento, o Deputado deve se ater ao tema que está 
sendo encaminhado. Na declaração de voto, ele pode se ater a questões 
gerais relacionadas ao projeto. Mas, a meu ver, o direito da Oposição é. a 
garantia da democracia. V. Exa. tem razão quanto a isso. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho que os 
fatos dizem por si mesmos. Todos viram de que forma se comportaram os 
Deputados presentes a esta reunião. Como se comportou a bancada da 
Oposição, procurando, de forma consistente, de forma coerente e 
absolutamente serena, defender os interesses legítimos dos trabalhadores, 
os servidores públicos da justiça. 

Vejo, da parte de muitos, sobretudo de alguns colegas do PT, um sorriso 
de ironia, como se eles fossem donos da defesa dos interesses dos 
trabalhadores. Mas gostaria de lembrar que, por um lado, da parte de Itamar 
Franco, de Newton Cardoso não existe nenhuma surpresa. Sabemos a 
trajetória dessas pessoas. 

Gostaria de lembrar também que ninguém é obrigado a prometer nada a 
ninguém, mas, quando as promessas são feitas, devem ser cumpridas. 

Não quero examinar as razões pelas quais o PT mudou o seu 
comportamento. Algumas vezes, não teve nem coragem de manifestar 
explicitamente o seu voto; o painel estava em branco no nome dos 
Deputados do PT. 

A minha fala é de respeito, de seriedade e não vou falar que é o "partido da 
boquinha", como diz o Governador Anthony Garotinho, que é um partido que 
só se interessa em participar do Governo e ter cargos. Não farei essas 
afirmações aqui, mas vou dizer o seguinte: a defesa dos trabalhadores e do 
funcionário público não se faz com retórica ou com discurso no palanque ou 
na imprensa. A defesa efetiva dos trabalhadores se faz no momento de os 
parlamentares votarem, a favor ou contra os trabalhadores. Isso é muito claro 
e simples. Não existe nenhum discurso do mundo que vá convencer a 
nenhum de nós, e muito menos aos trabalhadores, que não são bobos, que 
um determinado partido ou parlamentar age dessa ou daquela forma, se no 
momento de votar ele vota contra seus interesses. 

Quero lembrar, finalmente, que esse foi apenas o 1° turno de votação. É 
possível mudar isso. Faço um apelo para que as lideranças sindicais dos 
funcionários públicos procurem estreitar os laços com o PFL,_ com o PSDB, 
com os Deputados que mostraram coerência, para que possamos juntos 
sensibilizar a todos os outros parlamentares. Sei que são pessoas de bem, 
sérias, mas estão equivocados sobre essa matéria. Ainda é possível corrigir 
esse equívoco, reparando esse dano que está sendo cometido contra os 
interesses legítimos desses trabalhadores. 

Deixo aqui esse apelo; sei que o líder Renato Barros estava presente aqui, 
e o vi. Mas em que momento em que ele usou a palavra em defesa desses 
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interesses? Por que houve essa omissão? Por que as pessoas não se 
articulam mais? Cabe ao sindicato e aos representantes dos trabalhadores 
ter uma posição de independência, de altivez, de autonomia, de soberania 
em relação a partidos políticos e defender efetivamente os interesses de sua 
classe. É isso que queria registrar e dizer que vamos continuar agindo de 
forma serena. Não interessam as criticas que nos são feitas. Estamos aqui 
tranqüilamente votando e votaremos sempre em defesa dos interesses dos 
trabalhadores e dos funcionários públicos. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente e Srs. Deputados, em nome da 
Bancada do PSDB, como já é de conhecimento de todos, votamos, 
juntamente com o PFL, a favor do projeto como um todo. E não é para 
premiar os funcionários públicos, é apenas para caracterizar o direito deles. 
Fomos derrotados, neste Plenário, pela base do Governo, que tem aliança 
com os partidos de esquerda, principalmente o PT, que sempre se arvorou 
em defender o funcionalismo público. 

Gostaríamos de expressar nossa posição e reafirmar, como disse o 
Deputado Amilcar Martins, que esse projeto ainda está no 1 o turno e, para o 
2° turno, estamos à disposição para discutir, juntamente com o Líder e os 
partidos de apoio ao Governo, para fazer algum acordo. Solicitaríamos a 
presença dos lideres e dos funcionários do Tribunal de Justiça nesta Casa. 
Esse projeto ainda tramitará na Comissão de Administração Pública e nas 
outras comissões e lá poderá receber propostas para ser melhorado e 
atender ao direito sagrado dos funcionários do Tribunal de Justiça. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a votação do projeto que 
altera o plano de carreira do Poder Judiciário é importante. Na verdade, 
gostaria de dizer aos Deputados que, durante o Governo Eduardo Azeredo, 
nenhum plano de carreira foi votado nesta Casa. Nenhum plano de carreira 
foi enviado pelo Governador Eduardo Azeredo. O que vimos, ao contrário, foi 
que o ex-Governador seguiu os ditames do Presidente Fernando Henrique. 
Portanto, vimos foi o PDV- uma demissão voluntária que não era voluntária -, 
o fim da estabilidade do servidor público e a retirada de conquistas da 
Previdência Social. Por isso. considero que a votação das emendas não 
segue, de fato, o receituário de programas do PSDB e do PFL, para não dizer 
que a votação dessas emendas não refiete a prática do Governo nem no 
Estado nem no plano federal. 

É claro que é um avanço a aprovação e a alteração de planos de carreira, 
mesmo que as emendas que diversos funcionários esperavam ver aprovadas 
de imediato não o fossem, por uma série de questões, divergências e alguns 
aspectos constitucionais. Mas, sem sombra de dúvida, o estabelecimento do 
plano de carreira significa um avanço, que não prosperou em nenhum outro 
Governo. É claro que estamos dispostos a continuar dialogando sobre as 
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Portanto, gostaria considerar o avanço que já foi obtido, principalmente se 
compararmos com outras atitudes que vêm sendo tomadas contra o 
funcionalismo público. E não foi o caso. Muito obrigado. 

A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, gostaria de dizer que, depois do 
terceiro mandato nesta Casa, tenho a minha consciência tranqüila porque 
hoje pude votar realmente de acordo com ela. Muitas vezes tive que receber 
orientações, votando contra minha consciência. Mas, durante estes quatro 
anos, estou livre para votar, sem ninguém para dizer se devo votar contra ou 
a favor. 

Quero também dizer aos nobres colegas que este Plenário foi palco da fala 
de todos nós, ontem, como defensores de funcionários públicos. O que 
aconteceu aqui foi um teatro, durante a votação do projeto dos funcionários 
da MinasCaixa. Então, não vejo por que hoje também não estivemos unidos 
em favor dos servidores do Judiciário. Deixo minha contribuição, através da 
emenda que foi aprovada, dizendo que não fiz mais do que a minha 
obrigação. Estou muito tranqüila porque tenho liberdade e não tenho ninguém 
me dominando nem pedindo para eu me levantar ou assentar. Muito 
obrigada. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, estamos assistindo nesta Casa à 
discussão de vários projetos de interesse de diversos trabalhadores da área 
pública. Nós mesmos apresentamos alguns, um deles criando o sistema de 
concurso sumariado para que o Governo possa preencher esses cargos de 
duração temporária. "A priori", já sabemos que o Governo será contra ele, 
porque ele quer continuar tendo aquela liberdade de fazer um atendimento 
político, e não o atendimento de real interesse do Estado. 

Mas, nessa votação de hoje, nós também, juntamente com a bancada da 
Oposição, votamos favoravelmente às emendas e fico espantado ao ver os 
argumentos usados pela Situação. Essa argumentação é usar sempre a 
comparação com o Governo que passou. 

Por que não se pensa no funcionário público no Governo atuai? Por. que 
precisam ficar comparando-o com o que já passou? Diria às pessoas que 
estão presentes para levar em consideração esse raciocínio. Vou dizer: a 
Oposição de hoje evoluiu, e a Situação de hoje involuiu. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente às 
emendas. Repetidas vezes, vimos, durante este ano, nesta nova legislatura 
da Assembléia Legislativa, o discurso de que o Governo anterior fez isso e 
aquilo contra o servidor. E o Governo anterior perdeu as eleições, foi 
rejeitado pela população de Minas Gerais. 

Tivemos oportunidade, durante este ano, de conhecer a face do novo 
Governo. Durante a sua campanha, o atual Governo prometeu muito. Temos 
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gravado tudo o que foi prometido. Já sabíamos alguma coisa, por exemplo, 
do Vice-Governador. A maior perda da história dos servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais foi no Governo do Vice-Governador Newton 
Cardoso. A lei delegada de 1989 retirou dos servidores públicos direitos 
adquiridos. E alguns servidores, até hoje, tentam resgatar na justiça o que 
perderam, mas não conseguem. 

Falam do Governo passado na Assembléia Legislativa. Os servidores 
públicos e a população de Minas rejeitaram o Governo passado. Estamos 
vendo a realidade do Governo atual: tenta retirar a força do Poder Legislativo 
e, através da sua liderança na Assembléia Legislativa, influenciar o Poder 
Judiciário. Há algumas emendas de interesse dos servidores do Poder 
Judiciário que o Poder Legislativo não tinha o direito de rejeitar. (-Palmas) O 
Poder Legislativo não tem o direito de interferir no Poder Judiciário. Ora, 
como a liderança do Governo queria rejeitar as férias dos servidores? Havia a. 
emenda que tornava as férias dos servidores do Poder Judiciário igual às 
férias do Poder Legislativo. Até isso seria rejeitado esta manhã, não fosse a 
interferência dos Lideres da Oposição, saindo do Plenário, para que não 
terminasse a votação daquela maneira. 

Temos uma proposta que dá ao servidor que pretende tentar um cargo 
eletivo o direito de não perder sua progressão. Nós, que sempre estamos 
lutando por cargos eletivos, sabemos que isso é um direito democrático. Mas 
isso foi rejeitado aqui. 

Vimos o mesmo discurso no decorrer deste ano_ Eu mesmo tive a 
oportunidade de apresentar algumas emendas a projetos que foram 
rejeitadas. Havia uma que dava direito à remuneração de férias aos 
servidores designados e contratados. Alguns estão ai, há 15, 20 ou 25 anos, 
designados. E esse Governo rejeitou essa emenda, aqui, na Assembléia 
Legislativa, com a sua base. 

Lembro-me também das emendas que apresentamos em relação ao 
servidor policial. Havia uma emenda que dava ao policial que trabalha, 
efetivamente, nas ruas, enfrentando a criminalidade, o direito de receber o 
décimo-quarto salário. Essa emenda também foi rejeitada pela base do 
Governo na Assembléia Legislativa. 

A indenização para o servidor policial morto em serviço foi rejeitada aqui na 
Assembléia Legislativa. Então, não adianta ficar falando do Governo 
passado_ Vamos falar deste Governo, porque ele não cumpre o que 
prometeu_ 

E concluo convocando os servidores para um contato com o Li der do PSN, 
PFL e do PSDB, para que possamos resgatar alguma coisa dos direitos. O 
Poder Legislativo não pode interferir dessa maneira no Poder Judiciário. 
Muito obrigado_ 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de iniciar 

z 
< 
"' "" '" E 
1; 
~ 

"' 'O 

"' i" 

19 
minhas palavras fazendo uma pequena retificação no que foi falado pelo 
Deputado· Rogério Correia com relação à alteração do plano de carreira dos 
servidores efetivos do Poder Judiciário. Ele disse que no Governo passado 
não foi discutida essa matéria. É preciso deixar bem claro que a iniciativa é 
de competência privativa do Poder Judiciário. Não cabe ao Governador "A" 
ou "B" apresentar matéria sobre esse assunto. Se o Governo passado não 
tratou desse assunto, não foi porque ele não quis, foi porque o Tribunal não 
tomou a iniciativa quanto ao assunto. ~~.' 

Um outro aspecto - e ai quero fazer coro com o Deputado João Leite - é 
que, toda vez que se encontra nesta Casa uma matéria importante relativa 
aos servidores e o atual Governo não quer assumir os seus compromissos,. 
vem sempre a base do Governo dizer que o Governo anterior agiu assim ou 
assado. Sempre se critica o passado. E eu pergunto se este Governo de hoje 
governa para trás ou é um Governo do presente que prometeu um futuro 
melhor. Não estou entendendo. Toda vez que há uma matéria polêmica nesta 
Casa, esquece-se o presente e analisa-se o passado. A análise do passado 
cabe ao povo, e ele já fez o seu julgamento. E se erros aconteceram no 
passado, isso não justifica os erros do presente cometidos pelo Governo. Um 
erro não pode justificar outro. Aliás, o atual Governo venceu as eleições com 
a promessa de corrigir eventuais erros do passado. 

Esse foi um compromisso do atual Governo. E, na hora de enfrentar esses 
desafios, não quer enfrentar a correção dos erros; quer, na verdade, nivelar-
se por baixo, cometendo os mesmos erros que foram criticados. Não 
podemos admitir, porque isso é enganar o povo, é prometer uma coisa e 
fazer outra. É preciso também deixar muito claro que, quando a bancada do 
Governo critica a Oposição pelo seu comportamento no passado, é preciso 
dizer que, graças a Deus, o mundo muda, as pessoas evoluem, e este 
Plenário está dizendo que a Oposição está evoluindo para o bem, com a sua 
convicção democrática, para aperfeiçoar e tentar dar aquilo que os servidores 
precisam. 

Ao contrário, setores da bancada do Governo, que antes criticavam e-
levantavam a bandeira do servidor, hoje estão andando para trás, estão 
começando a entender que o discurso do passado não era sério e que 
precisam agora agir contrariamente ao que falavam. É preciso deixar isso 
muito claro, aqui, hoje. As votações nos mostraram isso, • e o Deputado 
Amilcar Martins também deixou uma palavra muito forte .. Defende-se o 
servidor, defende-se o povo, defende-se a comunidade não com discur~os e 
declarações à imprensa, mas com o voto inerente a cada parlamentar. E por 
intermédio dos votos que decidimos as matérias. Queremos concitar a 
bancada do Governo a traduzir o seu discurso eleitoral em votos nesta Casa 
e queremos dizer às galerias que assistem aos nossos trabalhos que 
mantenham a mobilização. O projeto ainda continua tramitando nesta Casa. 
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Ainda é possível haver modificações, e, à medida que a pressão popular 
chega a esta Casa, à medida que os parlamentares passam a entender que o 
povo está atento ao que está ocorrendo aqui dentro, muita coisa ainda pode 
mudar. Tenho certeza de que, no 2" turno, os senhores terão muitos ganhos 
que não tiveram no 1°. Contem com a Oposição, e tenho certeza de que os 
setores esclarecidos do Governo irão dar o seu apoio. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 424/99, da 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, que altera o plano de carreira do 
servidor efetivo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. Emendado 
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opina pela aprovação da Emenda n° 3. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 424/99 com as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 149/99, do Deputado Ermano 
Batista, que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 9.532, de 30/12/87, que 
dispõe sobre aposentadoria ou impedimento dos servidores ocupantes de 
cargo de provimento em comissão (assegura ao ocupante de cargo em 
comissão a remuneração integral do cargo, no caso de ser aposentado por 
acidente ou doença profissional). A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina 
por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
rejeição. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 177/99, da Deputada Maria 
Olivia, que isenta as pessoas idosas do pagamento de taxas para a 
confecção de segunda via de documentos roubados ou furtados. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos 
Humanos opina por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n° 1 e 2, que apresenta. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 

z 
<( 

~ 
u 
'iii 
E 
.E 
.E 

"' 'O 

"' ~ 

21 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 177/99 com as Emendas n°s 1 e 2. 
À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 105/99, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que torna públicos os documentos do DOPS, relativos ao 
período 1964 a 1985. A Comissão de Direitos Humanos opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
105/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 279/99, do Deputado Doutor 
Viana, que autoriza a renegociação dos créditos do Estado, oriundos de 
contratos da MinasCaixa com os produtores rurais. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, em que solicita o adiamento da 
discussão, em zo turno, por cinco dias, do Projeto de Lei n° 279/99, do 
Deputado Deputado Doutor Viana. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 

pergunta técnica. Hoje é quarta-feira; com mais cinco dias, o prazo vai cair na 
segunda-feira. Então, gostaria de saber se, na segunda-feira, o projeto já 
seria considerado discutido, ou ele entraria em pauta? Como fica isso? 

O Sr. Presidente - Ele volta a discussão, e retoma-se todo o processo 
relativo ao projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica adiada, 
então, a discussão do projeto. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 357/99, do Deputado Chico 
Rafael, que torna obrigatória a inclusão do estudo referente à dependência 
química em disciplinas constantes do currículo escolar de 1° e 2° graus, 
elaborado pela Secretaria da Educação. A Comissão de Educação opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a leitura da Emenda n° 1. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura 

da Emenda n° 1. 
O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Lê a Emenda n° 1, publicada na 

edição de 18/11/99.) 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a 
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aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n" 357/99. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre medidas sanitárias para erradicação da doença 
animal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 6, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n"s 1 a 5, da Comissão de 
Política Agropecuária, e com a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda 
n° 6, da Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N" 7 AO PROJETO DE LEI N" 497/99 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável dará apoio ao I MA, no que concerne à adequação das medidas 
previstas nesta lei, em relação às normas ambientais em vigor.". 

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 1999. 
Maria Tereza Lara 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentada ao projeto uma emenda da Deputada Maria Tereza Lara, que 
recebeu o n" 7. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha a emenda e o projeto á Comissão de Política 
Agropecuária para parecer. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a 

votação de propostas de emenda á Constituição, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, ás 14 
horas, com a ordem do dia já publicada, bem como para a extraordinária 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião_ 

*- Sem revisão do orador_ 
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS 

MUNICIPAIS 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de outubro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana e Antônio Carlos Andrada, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
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pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a eleger o Vice-Presidente da comissão e a ouvir representantes da 
COPASA-MG, do SERVAS, da CEMIG e do DER-MG e registra a ausência 
dos dois primeiros. Registra, ainda, a presença dos Srs. Marcos· Antônio 
Frade e Felipe Néri, respectivamente, Vice-Diretor e Diretor Financeiro e 
Administrativo do DER-MG; e Lúcio Régis, Assistente do Diretor da Área de-.· 
Distribuição da CEMIG. Neste momento, comparece à reunião o Deputado -
Paulo Pettersen, substituindo ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da 
Liderança do PMDB. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada, 
autor do requerimento que motivou a reunião, tece suas considerações 
iniciais a respeito do tema a ser discutido. Prosseguindo, a Presidência passa 
a palavra aos ccnvidados, que, cada um por sua vez, fazem suas 
exposições, seguidas de debate com a participação dos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, o Presidente 
suspende a reunião para a despedida dos convidados. Reabertos os 
trabalhos, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva determina a distribuição das 
cédulas de votação para a eleição do Vice-Presidente, uma vez que o 
Deputado Álvaro Antônio foi substituído pelo Deputado Doutor Viana, por 
indicação da Liderança do PDT. A seguir, a Presidência convida o Deputado 
Antônio Carlos Andrada para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é 
eleito Vice-Presidente, com três votos, o Deputado Doutor Viana, que é 
empossado pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os· 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1 g99_ 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bilac Pinto - Antônio Júlio - Antônio 

Carlos Andrada. 
ATA DA 29• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Às dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e 
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 Presidência, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o 
recebimento das proposições a seguir citadas, para quais designou os 
seguintes relatores: Projetos de Lei n°s 661, 67 4 e 676/g9 - Deputado 
Ermano Batista; 662, 666, 667 e 668/99 - Deputado Eduardo Daladier; 663, 
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669 e 670/99 - Deputado Paulo Piau; 664, 671 e 673/99 - Deputado 
Agostinho Silveira; 665, 672 e 675/99 - Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei 
n°s 585 e 636/99 (relator: Deputado Ermano Batista); 615/99 (relator: 
Deputado Eduardo Daladier); 620 com as Emendas n°s 1 a 4 e do Projeto de 
Lei Complementar n° 10/99 com as Emendas n°s 1 a 4 (relator: Deputado 
Paulo Piau). O Projeto de Lei n° 611/99, que recebeu parecer do relator, 
Deputado Eduardo Daladier, concluindo por sua inconstitucionalidade, 
ilegalidade e antijuridicidade, teve sua discussão adiada, em virtude de 
pedido de vista deferido pela Presidência. Os Projetos de Lei n°s 483, 599, 
634, 635 e 648/99 não foram apreciados, em virtude de pedidos de prazo 
solicitados pelos relatores. Passa-se á fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 608, 637 e 656/99 
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 629 com a Emenda no 1 e 643/99 
(relator: Deputado Antônio Júlio); 633/99 (relator: Deputado Eduardo 
Daladier); 641 e 654/99 (relator: Deputado Paulo Piau). Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ala e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau - Bené 

Guedes- Antônio Júlio. 
ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO 

ESPECIAL DA MERCEDES-BENZ 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Bené Guedes, Wanderley Ávila, Luiz 
Fernando Faria e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Wanderley Ávila que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é aprovada e subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir ex-empregados da 
Mercedes-Benz e convida a compor a Mesa os Srs. Júlio Cézar dos Santos, 
trabalhador da fábrica; Walmir Cristina dos Reis, Presidente da CUT-Zona da 
Mata; João Cézar da Silva, Vice-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
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Juiz de Fora; José Meirelles Filho, Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Juiz de Fora, e Ubirajara Alves de Freitas,. da Federação 
Democrática Metalúrgica. A seguir, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Rogério ·Correia, autor do requerimento que motivou a reunião, 
após o que fazem uso da palavra, pela ordem, os Srs. Júlio Cézar dos 
Santos, Walmir Cristina dos Reis, João Cézar da Silva, José Meirelles Filho, 
Ubirajara Alves de Freitas e os Deputados Wanderley Ávila, Luiz Fernando 
Faria e Antônio Carlos Andrada, conforme consta nas notas taquigráficas. Na 
seqüência, o Presidente passa à fase de discussão e votação de proposições 
da Comissão, quando são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério 
Correia, em que solicita seja pedido ao Diretor da Mercedes-Benz que os 
empregados cujos contratos terminaram em novembro sejam readmitidos, e 
Antônio Carlos Andrada, em que solicita seja o Sr. Manoel Costa, Secretário 
do Planejamento, convidado a prestar esclarecimento á Comissão. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Bené Guedes - Rogério Correia -

Wanderley Ávila. 
ATA DA 9• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove,. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Cabo Morais, Sargento Rodrigues e Márcio 
Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa o recebimento dos 
Ofícios n°s 305/99, do Procurador-Geral de Justiça, em que comunica a 
designação do Sr. Antônio Sérgio Tonel, Promotor de Justiça, para 
acompanhar os trabalhos da Comissão; e 7/99, do Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, em que comunica a impossibilidade de comparecimento 
dos funcionários desse órgão à reunião de 18/11/99. Em seguida, o 
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Coronéis PMs Sóter 
do Espírito Santo Baracho, Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento e 
Coordenação do IPSM, e Cleber Antônio de Menezes, Chefe do SeNiço de 
Patrimônio, Manutenção e Transportes do IPSM, e a discutir e votar 
proposições da Comissão. O Presidente passa a palavra aos convidados, 
para as considerações iniciais, e em seguida são abertos os debates, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se á 33 Fase da Ordem do 
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Dia, com a discussão e votação de proposições da Comissão. São votados 
e aprovados requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, em que solicita 
a convocação do Sr. Marcos Pestana para prestar depoimento à CPI, e 
Sargento Rodrigues, em que solicita a convocação dos Srs. João Heraldo 
lima, ex-Secretário da Fazenda; Arésio Dâmaso e Silva, ex-Procurador-Geral 
do Estado; Coronéis PMs Nélson Fernando Cordeiro, Márcio Lopes Porto e 
Antõnio Carlos dos Santos, ex-Comandantes-Gerais da PMMG; Coronéis 
PMs Pedro Seixas e Leonel Archanjo Affonso, ex-Diretores-Gerais do IPSM; 
José Trópia Reis, Secretário da Fazenda; Mizabel Derzi, Procuradora-Geral 
do Estado, e Cel. PM Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente - Sargento Rodrigues - Fábio Avelar - Dalmo 

Ribeiro Silva. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

19/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em 

epígrafe dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/11/99 e retificada em 30/11/99, a 
proposição tramita em regime de urgência e foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Direitos Humanos e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do 
art. 192, ele o art. 102, do Regimento Interno, cabendo a esta Comissão o 
exame preliminar de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A matéria é de competência do Estado, por força do disposto no §1° do art. 

25 da Constituição Federal, ele o art. 10, 11, da Carta mineira, que estatui que 
compete ao Estado organizar seu governo e administração. 

A Constituição Estadual estabelece, outrossim, que cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre a organização do 
Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do 
Tribunal de Contas, da Policia Militar, da Policia Civil e dos demais órgãos da 
Administração Pública (art. 61, XII). 

Quanto à inauguração do· processo legislativo, trata-se de matéria de 
iniciativa privativa do Governador, nos termos do art. 66, 111, "e" e "f', da 

1 

~ 

-" <i 
E 
E. 
E 
~ 

" ~ 
~ 

27 
Constituição do Estado. 

A Emenda à Constituição n° 39, de 216/99, alterou diversos dispositivos da 
Carta mineira. O objetivo precípuo da referida emenda foi desvincular da 
estrutura da Policia· Militar o Corpo de Bombeiros Militar, subordinando-D ao 
Governador do Estado. 

Nesse sentido, a nova redação dada pela citada emenda ao art. 100 da 
Constituição mineira estabeleceu, "in verbis": 

"Art. 100- Até que lei complementar disponha sobre a organização básica, · 
0 estatuto dos servidores e o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar, 
aplica-se a esta corporação a legislação vigente para a Polícia Militar." 

Há que se observar, também, que, nos termos do art. 143 da Carta mineira, 
com a redação dada pelo art. 1 O da citada emenda à Constituição, o Corpo 
de Bombeiros Militar será organizado por lei complementar. 

Verifica-se, pois, que a finalidade da proposição em exame é a de 
regulamentar o texto da Constituição do Estado, em virtude das modificações 
nele introduzidas pela Emenda Constitucional n° 39, de 1999. 

A proposição, nesse sentido, contém quatro capítulos que disciplinam o 
Corpo de Bombeiros Militar, com normas sobre finalidade e competência, 
estrutura orgânica, direção geral, Comandante-Geral, Estado-Maior, 
Auditoria, Diretorias, Comando Operacional de Bombeiro, Unidades de 
Execução de Apoio, Unidades de Execução Operacional e, por fim, sobre o 
pessoal da instituição. 

Entre as medidas consignadas na proposição, destacam-se aquelas que 
assegurarão ao Corpo de Bombeiros Militar comando independente, 
autonomia administrativa e financeira, bem como poder de gerenciar seu 
próprio orçamento. 

Essas inovações permitirão que aquele órgão militar tenha maior 
capacidade para o exercício de suas competências, o que possibilitará uma 
significativa evolução na prestação de serviços do Estado à sociedade, em 
area de grande interesse social. 

Observamos, contudo, que a proposição em exame exige alguns reparos. 
Inicialmente, quanto à redação do inciso I do art. 3° da proposição, 

entendemos que se deva incluir como competência do Corpo de Bombeiros 
proteção e socorrimento público. Como a competência básica da referida 
corporação é socorrer pessoas em situação de emergência e preservar e 
proteger aquelas que porventura não estejam diretamente atingidas como 
vitimas, incluir tal atribuição expressamente no rol das competências daquela 
instituição militar afigura-se-nos necessario. 

Entendemos que se deva inserir na proposição, também, norma que 
assegure, quando houver a exoneração do Comandante-Geral, a imediata 
nomeação do novo titular do cargo. Tal medida tem por objetivo evitar que 
haja a vacância do cargo citado. 

~~------------------------------------------------------' 
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Considerando, por outro lado, a grande extensão territorial do Estado e o 

elevado número de municípios, faz-se necessária a previsão da possibilidade 
de mais de um comando operacional de bombeiro, com a finalidade de se 
melhorar o atendimento à comunidade, bem como prover uma forma de 
controle mais efetivo das atividades do Corpo de Bombeiros Militar. 

Por fim, no que tange ao aspecto financeiro, entendemos que se deva 
inserir na proposição o valor do crédito suplementar, estimado em 
R$637.559,72, que se destinará, principalmente, às despesas de 
estruturação e organização da nova corporação, incluindo-se 636 novos 
servidores. 

Com exceção, portanto, das irregularidades apontadas, que serão 
corrigidas por meio do Substitutivo n° 1, não vislumbramos óbice à tramitação 
da matéria nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 19/99 na forma do 
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais-CBMMG, 
considerado força auxiliar, reserva do Exército, nos termos do § 6°, inciso V, 
do art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil e do inciso 11, 
art. 142 da Constituição do Estado, modificado pela Emenda à Constituição 
n° 39/99, é organizado com base na hierarquia e disciplina. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei·, as expressões Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e CBMMG se 
equivalem. 

Art. 2° - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é um órgão em 
regime especial de administração centralizada, na forma de legislação 
estadual e, nesta situação, se integra ao sistema de administração geral do 
Estado. 

Capítulo 11 
Do Corpo de Bombeiros Militar 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 3°- Compete ao Corpo de Bombeiros Militar: 
I - Coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 

público, prevenção e combate a incêndios, perícias de incêndios e explosões 
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em locais de sinistros, busca e salvamento; ., ' '' .... ~ 

11 - atender a convocação, inclusive mobilização do Governo Federal, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da· ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego 
em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como 
participante da defesa interna e territorial; 

111 - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas 
e dos seus bens contra incêndios e pânico, e outras previstas em lei no 
Estado; 

IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica; 
. V - incentivar a criação de bombeiros não militares e estipular as normas 

. básicas de funcionamento e o padrão operacional; 
VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades civis que 

atuam em sua área de competência; 
VIl - aprimorar recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar 

novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população. 
Art. 4° - Ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada autonomia 

administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: 
1 - elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua 

implementação segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado; 
11 - elaborar folha e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a 

situação funcional de seu pessoal, ativo e inativo, constituído pelos militares, 
integrantes dos quadros específicos da corporação; 

111- executar contabilidade própria; 
IV -adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos. 
§ 1° - As atividades de planejamento e orçamento, de administração 

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando-
Geral da corporação e tecnicamente às Secretarias de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente. 

§ 2° - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros 
órgãos e entidades de administração pública estadual, as atividades de 
administração, inclusive de seu pessoal militar, subordinam-se tecnicamente 
e administrativamente ao Comando-Geral da corporação. 

Art. 5° - o Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado. 

Art. 6° - A administração, o comando e o emprego da corporação são de 
competência e responsabilidade do Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros, assessorado pelas unidades de direção. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 

~L---------------------------------------------------~ 
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Art. 7°- O Corpo de Bombeiros Militar estrutura-se em: 
I - Unidades de Direção Geral; 
li - Unidades de Direção Intermediária; 
111 - Unidades de Execução. 
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Art. 8° - As Unidades de Direção Geral exercem o comando e a 
administração da corporação, cabendo-lhes: 

a) planejamento geral e organização da corporação, atendidas as 
necessidades de pessoal e material, e os seus objetivos; 

b) acionar, por meio de diretrizes e ordens, as unidades de apoio e as de 
execução, fiscalizando-as e coordenando-as. 

Art. 9° - As Unidades de Direção Intermediária são responsáveis pela 
condução das respectivas Unidades nas atividades de pessoal, material e 
operacional da corporação, de acordo com as diretrizes e ordens das 
Unidades de Direção Geral. 

Art. 1 O - As Unidades de Execução realizam as atividades operacionais e 
de apoio, de acordo com diretrizes das Unidades de Direção. 

Seção 111 
Da Direção Geral 

Art. 11 - As Unidades de Direção Geral compõem o Comando-Geral da 
corporação, compreendendo: 

a) Gabinete do Comandante-Geral; 
b) Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar. 

Seção IV 
Do Comandante-Geral 

Art. 12- O Comandante-Geral será preferencialmente um oficial da ativa do 
último posto do Quadro de Oficiais BM, podendo ser um oficial da reserva 
que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo 
privativo do último posto da corporação. 

§ 1°- O Comandante-Geral é o responsável pelo comando e administração 
geral da corporação. 

§ 2° - O provimento do cargo de Comandante-Geral será feito por ato do 
Governador do Estado. 

§ 3° - Ao ato de exoneração do Comandante-Geral seguir-se-á, de 
imediato, o de nomeação do novo titular do cargo. 

§ 4° - O Comandante-Geral tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário de Estado. 

§ 5° - O Comandante-Geral disporá de Assistentes e de Ajudantes-de-
Ordens. 

§ 6° - O oficial que estiver no exercicio do cargo de Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar tem precedência hierárquica e funcional sobre 
todos os oficiais da corporação. 

Art. 13 - O cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar é 
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subordinado diretamente ao Governador do Estado. 
Seção V 

Do Estado-Maior 
Art. 14 - Ao Estado-Maior compete: 
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a) o estudo, o planejamento, a coordenação, a fiscalização e o controle de 
todas as atividades da corporação; 

b) a elaboração das diretrizes e ordens do comando às Unidades de 
Direção Intermediária e de Execução. 

Parágrafo único- O Estado-Maior é constituído por: 
1 - Chefe do Estado-Maior; 
11- Subchefia do Estado-Maior; 
111 - Seções do Estado-Maior. 
Art. 15 - O Chefe do Estado-Maior acumula as funções de Subcomandante 

da corporação e é o substituto eventual do Comandante-Geral, sendo sempre 
um Coronel da ativa do Quadro de Oficiais BM, nomeado pelo Governador do 
Estado, mediante indicação do Comandante-Geral, tendo precedência 
hierárquica sobre os demais Coronéis. 

§ 1 o - O Chefe do Estado-Maior dirige, orienta, coordena e fiscaliza os 
trabalhos do Estado-Maior, exercendo as funções administrativas que lhe 
competem e lhe forem delegadas pelo Comandante-Geral. 

§ 2° - O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior é o Coronel mais 
antigo do Quadro de Oficiais BM em atividade na corporação. . 

§ 3° - O Chefe do Estado-Maior tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário Adjunto de Estado. 

§ 4 o - Os cargos de Subchefe do Estado-Maior e de Seções serão 
ocupados por Tenentes-Coronéis, e suas atribuições serão definidas em 
regulamento próprio. 

Seção VI 
Da Auditoria 

Art. 16 - A Auditoria, unidade subordinada diretamente ao Comandante-
Geral, tem a responsabilidade de exercer a auditoria de prevenção, de 
controle e de gestão em todas as áreas de atuação da corporação, tanto em 
nivel de direção quanto operacional. 

Seção VIl 
Diretorias 

Art. 17 - As Diretorias, Unidades de Direção Intermediária, são organizadas 
na forma de sistema para atividades de pessoal, de programação 
orçamentária, administração financeira, contabilidade, auditoria e apoio 
logístico. 

Art. 18 - Os cargos de Diretores serão exercidos por Coronéis da ativa do 
Quadro de Oficiais BM. 

Art. 19 - As Diretorias serão criadas conforme as necessidades da 
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corporação, em recursos humanos, apoio logístico, contabilidade e 
finanças e outras. 

Seção VIII 
Dos Comandos Operacionais de Bombeiro 

32 

Art. 20 - Os Comandos Operacionais de Bombeiro, Unidades de Direção 
Intermediária, são responsáveis perante o Comando-Geral pela coordenação 
das atividades operacionais de competência do Corpo de Bombeiros Militar, 
em sua respectiva área de atuação, de acordo com as diretrizes e as ordens 
emanadas do Comando-Geral. 

Parágrafo único - Os Comandantes Operacionais de Bombeiro serão 
Coronéis do Quadro de Oficiais BM da ativa. 

Seção IX 
Unidades de Execução de Apoio 

Art. 21 - Serão criadas as Unidades de Execução de Apoio para Ensino de 
Bombeiros, Suprimento e Manutenção, Atividades Técnicas, Ajudância Geral 
e outras. 

Art. 22 - O Centro de Ensino de Bombeiros - CEBOM - unidade 
responsável pela formação, aperfeiçoamento e especialização de Bombeiros, 
está vinculado à Diretoria de Recursos Humanos. 

Art. 23 - O Centro de Suprimento e Manutenção - CSM -, unidade 
responsável pelo suprimento logístico da corporação, está vinculado à 
Diretoria de Apoio Logístico, incumbindo-lhe as atividades de recebimento 
estocagem, distribuição de materiais e manutenção de viaturas ~ 
equipamentos especializados e intendência. 

Art. 24 -O Centro de Atividades Técnicas- CAT -, unidade subordinada 
diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tem como 
competência pesquisar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar o 
cumprimento das disposições legais próprias dos serviços de segurança 
contra incêndio e pânico, realizar perícias de incêndio e explosões em locais 
de sinistro, atuar como segunda instância na análise de projetos de 
prevenção no Estado de Minas Gerais. 

Art. 25 - A Ajudância Geral, unidade responsável pelas funções 
administrativas do Comando-Geral, está subordinada diretamente a este 
Comando, cabendo-lhe: 

a) o trabalho de secretaria, correspondência, correio, protocolo geral, 
arquivo geral, boletim geral e outros; 

b) apoio de pessoal e material, administração financeira e contábil, 
almoxarifado e aprovisionamento do quartel do Comando-Geral; 

c) segurança do quartel do Comando-Geral. 
Seção X 

Unidades· de Execução Operacional 
Art. 26 - As Unidades de Execução do Corpo de Bombeiros Militar do 
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Estado de Minas Gerais são as seguintes: 
I - Batalhão de Bombeiros Militar- BBM -; 
11 -Companhia Independente de Bombeiros Militar- CIA IND BM -; 
111 - Companhia de Bombeiros Militar- CIA BM -; 
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IV- Pelotão de Bombeiros Militar- PEL BM. 
§ 1 o -As unidades mencionadas no "caput" deste artigo terão especificadas 

em suas denominações, quando for o caso, o tipo de atividade que executa, 
observada a competência prevista no art. 3°. 

§ ~ - As denominações das unidades de execução de que trata o "caput" 
deste artigo e o âmbito de sua atuação poderão ser alterados de acordo com 
as necessidades da corporação, nos termos de resolução do Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 3°- Fica criada uma Unidade de Execução do Corpo de Bombeiros Militar 
no Município de Pará de Minas. 

Art. 27 - O Batalhão e a Companhia Independente de Bombeiros Militar, 
unidades subordinadas diretamente ao Comando Operacional de Bombeiros, 
têm como competência a prevenção e o combate a incêndios, a busca e o 
salvamento, a realização de socorros de urgências e ações de defesa civil. 

Art. 28 - A subordinação, a competência e a responsabilidade territorial das 
Unidades de Execução Operacional do Corpo de Bombeiros Militar serão 
definidas pelo Comando-Geral do CBMMG. 

Capitulo 111 
Do Pessoal 

Seção I 
Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar 

Art. 29- O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar compreende: 
I - Pessoal da Ativa: 
a) oficiais, constituindo os seguintes quadros: 
1) Quadro de Oficiais Bombeiros Militar- QOBM -; 
2) Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar- QOABM -; 
3) Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar- QOSBM; 
b) praças Bombeiros Militar: 
1) Quadro de Praças Bombeiros Militar- QPBM -; 
2) Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar- QPEBM; 
li - Pessoal inativo: 
a) pessoal da reserva remunerada: oficiais e praças transferidos para a 

reserva remunerada a partir da data da promulgação da Emenda à 
Constituição n° 39/99; 

b) pessoal reformado: oficiais e praças reformados, a partir da data da 
promulgação da Emenda à Constituição n° 39/99. 

Seção li 
Efetivo 
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Art. 30 - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 

Gerais será fixado em lei específica. 
Capítulo IV 

Disposições Gerais e Finais 
Art. 31 - O Comandante-Geral poderá constituir, para desempenho de 

atividades específicas, tendo caráter permanente ou temporário, de natureza 
relevante e de interesse público, comissões e assessorias. 

§ 1° - A Comissão de Promoções de Oficiais, presidida pelo Comandante-
Geral da corporação, e a Comissão de Promoções de Praças, presidida pelo 
Diretor de Recursos Humanos ou equivalente, são de caráter permanente. 

§ 2°- As Comissões de Medalhas serão regidas por legislação especial. 
§ 3° - Nos assuntos relativos a fatos estratégicos da corporação, mudança 

de sua estrutura organizacional e que tenham grande repercussão política e 
social, serão constituídas assessorias pelo alto comando da corporação, que 
decidirão, pela maioria de votos, as medidas que serão implementadas pelo 
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo ao Comandante-
Geral o voto de qualidade. 

§ 4° - O alto comando será formado por todos os Coronéis da ativa do 
Corpo de Bombeiros Militar, que deverá ter no mínimo três Coronéis. 

§ 5° - Enquanto não forem preenchidas as vagas de Coronéis previstas, os 
Tenentes-Coronéis em função de Comando participarão do alto comando. 

Art. 32 - Os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização de 
oficiais e praças BM serão realizados no Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais ou em outras corporações. 

Art. 33 - As funções de Comandante de Batalhão e de Chefe de Centro 
serão exercidas por Tenente-Coronel do QOBM. 

Art. 34 - Ficam assegurados aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar 
os mesmos direitos e prerrogativas que são aplicados aos militares da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais. 

Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no 
orçamento vigente, no valor de R$637.559,72 (seiscentos e trinta e sete mil 

·quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta e dois centavos), que se 
destinará ao atendimento das despesas de implantação da nova estrutura do 
Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 36 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Erma no Batista, Presidente- Adelmo Carneiro Leão, relator- Paulo Piau -

Eduardo Daladier- Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

19/99 
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública, de Direitos 
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Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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De autoria do. Governador do Estado, o projeto de lei complementar em 
epígrafe dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/11/99, a proposição tramita em 
regime de urgência e foi distribuída às Comissões de ~ons!ituição e Justiça, 
Administração Pública, Direitos Humanos e Ftscahzaçao Ftnancetra e 
Orçamentária, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento lnte~no. 

A Comissão de Constituição e Justiça conclutu pela JUrtdtctdade, 
ccnstitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que· 
apresentou, cabendo a esta Comissão o exame do mérito da proposição. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a dispor sobre a organização básica do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e dar outras providências. 
Com o advento da Emenda à Constituição n° 39, de 2/6/99, desvinculou-se 

da estrutura da Polícia Militar o Corpo de Bombeiros Militar, que passou a 
subordinar-se diretamente ao Governador do Estado, para, junto com as 
Polícias Civil e Militar, exercer a segurança pública, nos termos dos arts. 136 
e 137 da Carta mineira. 

Em decorrência dessa mudança estrutural, tornou-se necessano 
regulamentar a organização básica da nova corporação militar. 

Saliente-se, por outro lado, que esse órgão possui função diferenciada e 
específica, voltada sobretudo para ações de defesa civil, prevenção e 
combate a incêndios e situações de emergência, tats ccmo stmstros, 
afogamentos, acidentes com veículos automotores em geral e qualque_r tipo 
de catástrofe, o que exige tratamento próprio para essa tnstttUiçao, a 
semelhança daquele concedido às policias militares dos Estados, conforme o 
inciso V do art. 144 da Constituição da República. 

Diversos Estados da Federação já promoveram, com sucesso, essa 
mudança na concepção do Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual Minas 
Gerais deve acompanhar a evolução conceitual, estrutural e operactonal 
dessa instituição. 

As medidas consignadas no projeto, com efeito, irão assegurar ao Corpo 
de Bombeiros Militar comando independente, autonomia administrativa e 
financeira, e poder de gerenciar seu próprio orçamento. Tais peculiaridades 
darão ao novo órgão, além de melhores condições para desempenhar sua 
missão, maior liberdade para adequar sua força de trabalho às necessidades 
emergentes. Ademais, o novo modelo permitirá à corporaçã?. adotar tecmcas 
de planejamento global de suas ações, alicerçadas em poltttcas e dtretnzes 
especificas, com estratégia própria . 
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Verificamos, por outro lado, que as alterações propostas pela Comissão 

de Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo n° 1, aprimoram a versão 
original do projeto. 

Assim, consideramos que a proposição está em consonância com os 
preceitos do art. 37 da Constituição Federal, mostrando-se, portanto, 
conveniente e oportuna. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de 

lei Complementar n° 19/99 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Chico Rafael, relator - Antônio Júlio - Doutor 

Viana- Agostinho Patrús- Arlen Santiago- Sebastião Navarro Vieira. 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame dispõe 

sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

Após o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da 
matéria emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, com o Substitutivo 
n° 1, e o parecer pela aprovação da Comissão de Administração Pública, 
vem a proposição a esta Comissão para receber o parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O Corpo de Bombeiros Militar, com o advento da Emenda á Constituição n° 

19, tornou-se órgão autônomo, integrante do sistema de segurança pública. 
Além de suas funções precípuas na defesa da vida e no combate a 
incêndios, cabe-lhe a execução de atividades de defesa civil, sendo, ainda, 
força auxiliar e reserva do Exército, conforme determina o art.144 da 
Constituição da República. · 

Criada em 1911, a corporação esteve unificada à Polícia Militar desde 
1966, por ato dos governos militares. Nesse período em que o autoritarismo e 
o arbítrio reinavam em nosso país, o Corpo de Bombeiros foi inserido no 
contexto da malfadada doutrina de segurança nacional, que tantos males 
deixou em nossas vidas e em nossa história. 

Agora, novamente autônoma, a corporação encontra-se em fase de 
reestruturação, com vistas a adequar seus objetivos aos ditames 
constitucionais e aos anseios da população, que precisa de uma instituição 
bombeirística moderna e atuante na defesa da vida e do patrimônio. 

As diretrizes de ação do Corpo de Bombeiros Militar buscam a melhoria da 
qualidade dos serviços por ele prestados à população bem como uma 
participação mais ativa nos problemas comunitários relativos à sua área de 
atuação. Como estatui o inciso V do art. 3', que define entre suas 
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competências o incentivo à criação de bombeiros não militares, esperamos 
que agora seja possível uma firme atuação dessa instituição no apoio à 
criação das brigadas voluntárias de incêndio, especialmente nos municípios 
que apresentam alto risco de ocorrência de sinistros, em especial nas áreas 
industriais e nas cidades históricas. 

Com essa nova organização e autonomia, após décadas de subordinação ' 
a uma instituição de outra natureza, a sociedade espera de seus bombeiros 
militares uma corporação altamente qualificada em termos de pessoal e 
equipamentos. Além disso, que apresente uma estrutura logística e 
operacional que atenda todo o Estado com rapidez e se~urança. ·-

Conforme discutido com representantes da corporaçao, em reumao nesta 
Casa, esta relataria entende que há, ainda, alguns aspectos da organização 
do Corpo de Bombeiros Militar a serem aprimorados, como a inclusão da 
defesa civil em sua estrutura e a aplicação dos recursos oriundos das taxas 
de segurança na manutenção da organização, entre outros. Esperamos, 
outrossim, que a autonomia seja o mais rapidamente concluída com o 
integral cumprimento dos arts. 100 e 101 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT -, que dispõem sobre o estatuto do 
servidor, o regulamento e o efetivo desmembramento patrimonial, financeiro 
e orçamentário do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 

n° 19/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - João Leite - · 

Marcelo Gonçalves. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de lei Complementar n° 

19/99 dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A proposição foi distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, tendo a 
primeira concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. do 
projeto. A segunda, quanto ao mérito, emitiu parecer pela sua aprovação. 
Também a Comissão de Direitos Humanos, ouvida a respeito, manifestou-se 
favoravelmente à aprovação do projeto. 

Agora, nos termos regimentais, cabe a esta Comissão opinar quanto aos 
aspectos orçamentários. 

Fundamentação 
A proposição em tela estabelece a organização básica do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, definindo sua finalidade e 
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competência, estrutura orgânica, direção geral, comandante-geral, estado-
maJor, auditoria, diretorias, unidades operacionais, unidades de apoio e, 
finalmente, estrutura do quadro de pessoal. Entre as importantes atribuições 
da corporação incluem-se: defesa civil, salvamento, combate a incêndio, 
perícias de incêndios e explosões, catástrofes, em geral, elaboração de 
normas relativas à segurança das pessoas e bens contra incêndios e pânico. 
Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 39, de 02 de junho de 
1999, o Corpo de Bombeiros Militar, até então força integrante da Polícia 
Militar, tornou-se órgão independente no sistema de segurança pública do 
Estado de Minas Gerais, juntamente com aquela Corporação e a Polícia Civil. 
Esta, portanto, é a razão da proposição de lei complementar. 

Quanto ao aspecto financeiro, a proposição dispõe sobre a abertura de 
crédito suplementar no orçamento do ano vigente, que se destinará ao 
atendimento de despesas de implantação da nova estrutura do Corpo de 
Bombeiros, sendo assegurados aos seus integrantes os mesmos direitos e 
prerrogativas dos militares da PMMG. Esse crédito suplementar está 
estimado em R$637.559, 72 e destina-se, principalmente, às despesas de 
estruturação e organização da nova corporação, incluindo-se 636 novos 
servidores. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 19199 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olínto Godinho, relator - Mauro Lobo - Arlen 

Santiago- Miguel Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 403199 

Comissão de Turismo, Indústria .e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe visa a 
reconhecer a estância hidromíneral de Pouso Alegre. 
· Publicada em 2416199, a proposição foi distribuída às Comissões de 

Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria e Comércio para receber 
parecer nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento Interno. 

Atendendo a requerimento do Deputado Chico Rafael, a Presidência da 
Casa, com fundamento no art. 232, ele o art. 140, do Regimento Interno, 
deferiu o pedido de remessa do projeto a esta Comissão para que a matéria 
receba parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se esgotado o prazo da 
Comissão de Constituição e Justiça para exame de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

·Fundamentação 
A proposição em tela tem por objetivo reconhecer como estância 
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hidromineral de Pouso Alegre o conjunto compreendido pelas fontes e 
pelas nascentes, pelos estabelecimentos hoteleiros e termais, pelas praças 
de esportes, pelo Parque Cândido Garcia Machado e pelos logradouros 
públicos constantes-no plano diretor municipal. 

A água das fontes do município citado, pelas suas características físico-
químicas, é classificada como "água mineral fluoretada e radiativa da fonte". 

A Mineração Fonseca, empresa titular da concessão para explorar as 
referidas fontes, possui um dos mais modernos equipamentos para o 
aproveitamento econômico da água. Ademais, o Município de Pouso Alegre 
atende aos requisitos legais exigidos para que possa ser declarado estância 
hidromineral, tais como excelente infra-estrutura hoteleira, competentes 
corpos médico e farmacêutico, capacitados para prestar orientação e atender 
aos usuários da estância e aos turistas em geral, moderno porto 
meteorológico, instalações crenoterápicas que possibilitam a utilização da 
água em diversas formas de tratamento, além de laboratórios públicos e 
particulares aptos a realizar exames bacteriológicos com o objetivo de 
verificar a pureza da água. 

É importante esclarecer que já existem duas nascentes que são exploradas 
comercialmente por empresas privadas nesse mesmo município. 

O reconhecimento de Pouso Alegre como estância hidromineral seria um 
grande estímulo a maior desenvolvimento econômico e turístico da região, 
atraindo investimentos de toda a ordem, como hotéis, fábricas, restaurantes e 
outros, criando empregos e dinamizando a economia do município. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 403/99. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Alberto Bejani, Presidente -Amilcar Martins, relator- Pastor George. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 483199 
(Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária) 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 483/99 altera a Lei 

n' 9.380, de 18112186, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG. 

Publicada em 618/99, a proposição foi distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Vem agora a esta Comissão, que, em reunião conjunta com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitirá parecer quanto ao mérito nos 
termos do art. 188, ele o art. 102 do Regimento Interno. 

Fundamentação 

2 ~L_ __________________________________________________ J 
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Até a reforma da previdência, decorrente da Emenda à Constituição n° 
20, de 16/12/98, o regime de previdência dos servidores públicos não tinha, 
necessariamente, caráter conlributivo. 

Atualmente, além do caráter contributivo, devem ser observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Isto significa que não é mais possível o servidor público receber 
determinado beneficio sem que haja contribuído para tanto, ou seja, deve 
haver equivalência entre o valor da contribuição efetiva e o valor do benefício 
a que terá direito. 

O projeto de lei ora analisado visa a adequar a alíquota de contribuição dos 
servidores públicos para o IPSEMG ao benefício que aquele instituto deve 
pagar a título de pensão aos dependentes dos servidores falecidos. 

Considerando-se que o pagamento da pensão deve ser igual ao valor dos 
proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o 
servidor em atividade na data de seu falecimento, parece-nos justo que o 
valor da contribuição tenha por base de cálculo a verdadeira remuneração do 
servidor e não que seja calculado dentro do limite de 20 vezes o vencimento 
mínimo estadual, como ocorre no presente. 

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
traz também inovação importante ao permitir a filiação facultativa ao 
IPSEMG, para fins de atendimento à saúde, de servidores públicos estaduais 
filiados a outros regimes de previdência. 

A medida vem amenizar a situação de milhares de servidores que se vêem 
ao desamparo quanto à assistência médica. 

Da mesma forma, o substitutivo prevê a possibilidade de inscrição de 
parentes dos segurados compulsórios, além dos já previstos no§ 6° do art. 7" 
da Lei n° 9380, de dezembro de 1986. A inscrição de tais pessoas, além de 
ser facultativa, dependerá do pagamento de contribuições especificas a 
serem fixadas em regulamento. O valor de tais contribuições deverá ser 
calculado de forma a não acarretar quaisquer õnus para os cofres públicos. 

Assim sendo, consideramos que a proposição é benéfica ao Estado e 
merece ser aprovada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 483/99 

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana -

Jorge Eduardo de Oliveira - Arlen Santiago. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 48, de 30/6/99, o Governador do Estado 
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encaminhou a esta Casa a proposição em tela, alterando a Lei n° 9.380, de 
18/12/86, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - IPSEMG. , , 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
opinou pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de 
Administração Pública manifestou-se favoravelmente à sua aprovação. · 

Vem, agora, nos termos regimentais, a proposição a esta Comissão para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela visa alterar dispositivos da Lei n° 9.380, de 18/12/86, que 

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais, no que se refere à pensão por morte, um dos beneficios pagos pelo 
instituto aos dependentes de segurado falecido. 

A Lei n° 9.380, estabelece um limite para o pagamento das pensões, que é 
de vinte vezes o vencimento mínimo estadual. Este valor, também, 
representa o limite para o maior estipêndio de contribuição, ou seja, o valor 
máximo que serviria de base de cálculo para essa contribuição. 

Os limites estabelecidos pela Lei n° 9.380 contrariam dispositivos da 
Constituição Federal que determinam o pagamento integral das pensões. Da 
mesma forma, a própria Constituição determina a observância de critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

A manutenção da contribuição dos servidores para o IPSEMG nos 
percentuais atualmente praticados, na hipótese do pagamento integral das 
pensões, produzirá um déficit para aquele Instituto, na medida em que 
estaremos pagando benefícios sem a existência de fontes para custeio. 

O projeto propõe que a contribuição do segurado seja correspondente a 8% 
do respectivo estipêndio de contribuição, até o limite de vinte vezes o 
vencimento mínimo estadual, e 7,2 % sobre o que exceder este valor. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o Substitutivo n° 1 ao 
projeto, propõe que o percentual previsto para o valor excedente ao limite de 
vinte vezes o vencimento mínimo estadual seja de 4,8% . 

A bem da verdade, do percentual de 8%, atualmente praticado, 4,8% se 
referem à contribuição para a pensão e 3,2% para fins de assistência à 
saúde. Assim, não seria justa a cobrança de percentual superior a 4,8% dos· 
servidores cujo estipêndio de contribuição ultrapassasse o atual limite de 
contribuição, já que apenas a parcela que se refere ao pagamento de pensão 
por morte é objeto de mudança no projeto. 

~ A receita do IPSEMG seria acrescida de cerca de R$6.735.000,00 ao mês, 
lij suficientes para cobrir os R$6.000.000,00 estimados como custo adicional 
E mensal para pagamento integral das pensões. 
~ E Entretanto, objetivando dar maior clareza e transparência ao sistema 
;g proposto, este relator apresenta emendas, redigidas no final deste parecer. • 

~ ~I 
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Quanto à inserção de autorização para que o IPSEMG possa admitir 

como segurados facultativos, para fins de assistência à saúde, os servidores 
públicos não incluídos compulsoriamente no rol dos segurados daquele 
instituto, bem como os parentes de seus segurados, não existe óbice sob o 
ponto de vista financeiro ou orçamentário, dado o seu caráter autorizativo. 
Entretanto, é imprescindível que sejam observados por aquele instituto os 
cálculos atuariais para fixação do valor da contribuição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 483/99, 

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça com as 
Emendas n°s 1 e 2 que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se ao art. 4° do Substitutivo n° 1 o§ 5° com a seguinte redação: 
"Art. 4°- ... 
§ 5° - Para fixação do valor das contribuições a que se refere este artigo 

será observado o equilíbrio atuarial e financeiro relativo ao beneficio." 
EMENDAN°2 

Dê-se ao parágrafo único do art. 5° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 5'- ... 
Parágrafo único- O disposto nos§§ 1', 2°, 3° e 5° do art. 4° desta lei aplica-

se à assistência à saúde das pessoas de que tratam os incisos I a IV do 
"caput" deste artigo." 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se no Substitutivo n° 1, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. - O art. 34 da Lei 9.380, de 18 de dezembro de 1986, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 34 - O IPSEMG não poderá despender com assistência médica, 

hospitalar, odontológica, farmacêutica e complementar, excluída a natureza 
jurídica, importância superior a 40% (quarenta· por cento) da contribuição 
previdenciária prevista na alínea "a" do inciso I do art. 24, acrescida da 
respectiva contribuição da entidade empregadora. 
· Parágrafo único - Nas despesas de assistência mencionadas neste artigo 

incluem-se todos os gastos com atividades assistenciais, inclusive 
remuneração de servidores, honorários de terceiros e pagamentos a 
entidades conveniadas ou não." 

EMENDA N°4 
Dê-se à alínea "b" do inciso I do art. 24 da Lei 9.380, de 18 de dezembro de 

1986, na modificação proposta pelo art. 2° do Substitutivo n° 1, a seguinte 
redação: 

"Art. 2'-
"Art.- 24-
I- ........ 
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b) 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes· sobre a parcela que 

exceder o limite estabelecido na alínea anterior, destinados exclusivamente 
ao pagamento de pensão." 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Márcio Cunha, relator - Miguel 

Martini - Arlen Santiago- Mauro Lobo- Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 499/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria conjunta da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivo 
José, o projeto de lei em pauta dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual 
do Salário - Educação entre o Estado e os municípios. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e apresentou-lhe 
as Emendas n°s 1 a 4. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação com as Emendas nos 1 
a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e 5, que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento vem atender ao disposto no art. 2° da Lei no 

9.766, de 18/12/98, que determinou a distribuição da Quota Estadual do 
Salário-Educação entre o Estado e os municípios, conforme critérios 
estabelecidos em lei estadual. 

Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto, estamos apresentando o 
Substitutivo n° 1, que traduz entendimento entre o Estado e os municípios. 

O art. 1° define a distribuição dos recursos, sendo mantidos os mesmos 
percentuais que constam na proposição original. O art. 2° estabelece os 
programas, projetos e ações nos quais os recursos poderão ser aplicados, 
acrescentando dois itens a essa relação. 

O art. 3° não será modificado, e o art. 4° sofrerá total modificação. 
O art. 5° também será modificado, porquanto não determina a 

obrigatoriedade de se destinarem os rendimentos de aplicação financeira dos 
recursos aos mesmos objetivos definidos pela futura lei. 

Os arts. 6° e 7' também serão modificados. O pr"1meiro, por contrariar lei 
federal em vigor. O segundo, por conter vício de inconstitucionalidade. 

o art. 8° também será revisto, pois a vigência desse tipo de lei deverá 
ocorrer sempre no início do exercício financeiro, pois assim os órgãos 
envolvidos poderão programar as suas despesas no limite do crédito que 
caberá a cada um. 

Conclusão 

-
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 499/99, 

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1, 2 e 4, ficando prejudicadas as Emendas n°s 3 e 
5. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o 

Estado e os municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A Quota Estadual do Salário-Educação, de que tratam o art. 15, § 

1°, inciso 11, da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e o art. 2° 
da Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998, será distribuída da seguinte 
forma: 

I - 30% (trinta por cento) para livre movimentação do Estado e programas 
voltados ao ensino fundamental; 

li -50% (cinqüenta por cento) distribuídos de acordo com as matriculas do 
ensino fundamental do Estado e do município; 

111 - 20% (vinte por cento) para programas comuns ás redes estadual e 
municipal. 

Parágrafo único - Os programas a que se refere o inciso 111 deverão ser 
aprovados em comum acordo entre a Secretaria de Estado da Educação e a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME. 

Art. 2° - Os recursos da Quota Estadual do Salário-Educação serão 
aplicados em programas, projetos e ações dos ensinos fundamental, regular 
e supletivo, destinando-se: 

I -a melhorar a qualidade do ensino fundamental; 
11 - a assegurar a permanência do aluno na escola e o sucesso escolar; 
111- ao aperfeiçoamento dos profissionais do ensino fundamental; 
IV - á construção, conservação e reforma de prédios escolares e á 

aquisição e manutenção de seus equipamentos escolares; 
V- à produção de material didático destinado ao ensino fundamental; 
VI - à aquisição de material didático e de consumo para uso dos alunos, 

dos professores e da escola; 
VIl -á manutenção de programas de transporte escolar; 
VIII -a estudos, levantamentos e pesquisas visando ao aprimoramento da 

qualidade do ensino fundamental público. 
Art. 3° - O Tribunal de Contas do Estado fiscalizará a aplicação dos 

recursos repassados aos municípios, na forma da legislação em vigor. 
Art. 4°- Para recebimento das parcelas do salário-educação, os municípios 

deverão observar: 
I - o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, ou 

percentual definido pela Lei Orgânica Municipal a ser aplicado em educação; 
11 - o cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 

111 - o cumprimento do disposto no art. 7° da Lei n° 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996. 

Art. 5° - Os recursos provenientes do salário-educação deverão ser 
depositados em uma conta específica, e os rendimentos provenientes de sua 
aplicação deverão ser utilizados para os mesmos fins. 

§ 1° - Os recursos a que se refere o inciso 11 do art. 1° deverão ser 
repassados mensalmente aos municípios, pela Secretaria de Estado da 
Educação, no prazo de cinco dias úteis contados da data do efetivo depósito 
para o Estado de Minas Gerais. 

§ 2°- A distribuição a que se refere o inciso 111 do art. 1° desta lei proceder-
se-á mediante resolução conjunta da Secretaria de Estado da Educação e da 
UNDIME, regional de Minas Gerais, a qual definirá as ações e os programas 
a serem atendidos com a receita destinada para esse fim. 

§ 3°- Os recursos estabelecidos pelos incisos 11 e 111 do art. 1° desta lei 
deverão constar no Orçamento da Secretaria de Estado da Educação, em 
programa de trabalho próprio: 

I -a liberação de recursos, estabelecida pelo inciso 111 do art. 1°, quando 
destinados à rede estadual, deverá ser realizada nesse programa de 
trabalho, no limite aprovado; 

11 -a liberação de recursos estabelecida pelo inciso 111 do art. 1°, quando 
destinados às redes municipais, deverá ser realizada por meio de termo de 
convênio próprio, com interveniência da UNDIME, disponibilizando-se os 
recursos de acordo com o programa de trabalho aprovado. 

§ 4°- No primeiro ano de vigência desta lei, a receita definida pelo inciso 111 
do art. 1° será assim utilizada: 

1 - 60% (sessenta por cento) aos municípios, para cumprimento dos 
acordos de municipalização realizados, ligados à rede física e equipamento 
para escolas, pendentes de atendimento, devendo a Secretaria de Estado da 
Educação realizar levantamento prévio e apresentar à UNDIME os 
atendimentos necessários. 

11 - 40% (quarenta por cento) ao Estado, para ampliação, reforma e 
conservação da rede estadual. 

§ 5°- À Secretaria de Estado da Educação compete: 
I - divulgar, anualmente , a estimativa dos valores a serem repassados aos 

municípios como base para a elaboração do orçamento municipal; 
11 - publicar, bimestralmente, os valores do repasse destinado a cada 

município. 
Art. 6°- Caberá ao Conselho Estadual de Educação o acompanhamento da 

aplicação dos recursos da Quota Estadual do Salário-Educação, bem como a 
aplicação dos critérios de redistribuição estabelecidos por esta lei . 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente aó de 

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



sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
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Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator- Mauro Lobo- Eduardo 
Hermeto. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 502/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em 

epígrafe visa a alterar a Lei n° 6.763, de 26/12/75. 
Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que 
apresentou. 

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio pronunciou-se pela 
aprovação do projeto com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica financeira e 
orçamentária. 

Fundamentação 
A proposição em tela não acarreta impacto financeiro e orçamentário 

negativo, uma vez que é de natureza autorizativa, cabendo ao Poder 
Executivo adotar as medidas necessárias no prazo de 30 dias contados da 
publicação da lei. 

A proposta do Deputado Alencar da Silveira Junior é permitir que o prazo 
de recolhimento do ICMS relativo às operações de fabricação e de 
comercialização de artefatos de tricotagem seja de 180 dias contados a partir 
do mês subseqüente à data de ocorrência do fato gerador. 

Tal medida possibilitará que o setor de malhas de tricô do Estado, 
sobretudo as micro e pequenas empresas do Sul de Minas que atuam no 
setor, tenham maior facilidade para recolher em dia o ICMS em favor dos 
cofres do Estado, uma vez que se trata de setor que opera com os chamados 
cheques pré-<latados, com prazos de 30 e 60 dias. 

Desta forma, estariam preservados os interesses da Fazenda Pública 
Estadual, bem como os das pequenas indústrias de malhas de tricô que 
atualmente enfrentam dificuldade financeira para recolhimento do tributo. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

503/99 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1 g99. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Olinto Godinho -
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Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 593/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe altera 
dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75, reduzindo de 25% para 18% a 
alíquota de ICMS incidente nas operações com mercadorias e prestações de 
serviços relacionados com cosméticos e produtos de toucador. 

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi examinada 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe, agora, a esta Comissão apreciar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

A legislação tributária estadual vem conferindo tratamento seletivo a 
cosméticos e a produtos de toucador, considerando-os produtos supérfluos e 
sujeitos a uma alíquota de 25% do ICMS, conforme a tabela F, a que se 
refere o art. 12 da Lei n° 6.763, de 26/12/75. 

O projeto de lei em tela pretende reduzir a alíquota para até 18% nas 
operações internas e nas prestações de serviços com as mencionadas 
mercadorias, que passariam a ser tributadas com a alíquota genérica do 
tributo no Estado. 

O art. 155, inciso VI, da Constituição Federal permite que as alíquotas do 
ICMS nas operações internas sejam reduzidas até o limite máximo da 
alíquota interestadual, independentemente de deliberação do Conselho 
Nacional de Política Fazendária- CONFAZ. 

Como é de 12% a alíquota interestadual máxima fixada pela Resolução no 
22, de 1989, do Senado Federal, a alíquota das operações internas poderá 
ser reduzida até esse limite: dai porque o projeto de lei em tela harmoniza-se 
com o sistema tributário previsto no ordenamento constitucional. 

o art. 3° da proposição diz que a nova alíquota somente será adotada a 
partir de 1°/1/2000, possibilitando, assim, uma adequação do orçamento ao 
impacto da redução na receita global do ICMS. · 

Importa salientar que a redução para 18% também atende aos interesses 
da Fazenda Pública Estadual, na medida em que os cosméticos e produtos 
de toucador continuam sendo tributados com a alíquota genérica, além de 
gerar maior incremento nas compras a serem efetuadas pelos profissionais 
mineiros do setor, forçando a entrada de produtos no território mineiro e 
eliminando ou reduzindo as operações invisíveis realizadas para se fugir da 
tributação pelo Fisco. 

Além do mais, a redução da carga tributária nas operações internas 
estimulará a relocalização, para o Estado de Minas Gerais, de empresas que 
hoje estão situadas em outros Estados, ampliando-se a base tributária do 
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ICMS em médio e longo prazos pelo natural incremento dos negócios. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

593/99 no 1 o turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Mauro Lobo, relator- Olinto Godinho- Eduardo 

Hermeto. 
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI ND 613/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe altera a 
Lei no 13.163, de 20/1/99, que promove a adequação da Lei Orgânica do 
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -
às normas constitucionais e dá outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Posteriormente, a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
opinou pela aprovação da proposição na forma desse substitutivo. 

Em decorrência de requerimento, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Administração Pública, que exarou parecer pela aprovação da matéria na 
forma do mencionado substitutivo e com a Emenda n° 1, que apresentou. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para ser analisado nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
Em função da decisão judicial que exige idade mínima para aposentadoria 

dos parlamentares e da oposição de veto a dispositivos que disciplinavam 
essa matéria, no âmbito da Lei n° 13.163, de 20/1/99, originou-se um "vacatio 
legis", que impossibilita a concessão de novas aposentadorias. Em vista 
disso, tem a proposição sob análise o objetivo principal de preencher essa 
lacuna. 
· Destacamos como positivo o estabelecimento da idade de 53 anos e do 

tempo de contribuição de 35 anos para a concessão da aposentadoria. Além 
do caráter moralizador, a proposta apresenta repercussão positiva nas 
finanças públicas, na medida em que restringe a concessão desses 
benefícios. 

Todavia, o Substitutivo n° 1 apresenta nova definição de estipêndio, que 
entendemos desnecessária e uma possível fonte geradora de equívocos. 
Assim, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a proposição, o que 
fazemos por meio da Emenda n° 2, apresentada na conclusão desta peça 
opinativa. 

Conclusão 
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Em face do exposto, op·mamos pela aprovação do Projeto de ·Lei. n° 

613/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, ca Comissão de. 
constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Administração· 
Pública, e com a ~menda n° 2, a seguir apresentada. 

EMENDAN°2 
Suprima-se o inciso IV do art. 3° da Lei n° 13.163, de 20/1/99, a que se 

refere o art. 1 o do Substitutivo n° 1. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Mauro Lobo, relator- Eduardo Hermeto - Olinto 

Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 699/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, enviado 
a esta Casa por meio da Mensagem no 66/99, altera a Lei n° 12.228, de 
4/7/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST. 

Publicado em 25/11/99, a proposição, que tramita em regime de urgência, 
nos termos do que dispõe o art. 69 da Constituição do Estado, foi 
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de Indústria, Comércio 
e Turismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber 
parecer. 

Cabe a esta Comissão examinar os aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais da matéria, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O FUNDIEST foi criado pela Lei n° 12.228, de 1996, com o objetivo de 

fomentar setores estruturantes do parque industrial mineiro. Pretende-se, 
agora, alterar o referido ordenamento, de modo a possibilitar que os recursos 
do Fundo sejam também utilizados na manutenção do Programa de Apoio às 
Empresas de Eletrônica, Informática e de Telecomunicações - FUNDIEST-
Proe-eletrônica -, que visa a apoiar os setores de eletrônica, informática e 
telecomunicações. 

A proposição em exame promove, po'1s, as devidas alterações na le·, em 
questão, introduzindo esse novo programa no âmbito da atuação do 
FUNDIEST, que, atualmente, já presta suporte financeiro ao Proe-indústria, 
ao Proe-agroindústria e ao Proe-estruturação. 

A instituição de fundo de qualquer natureza depende de autorização 
legislativa, sendo que a lei autorizadora deve conter os critérios e requisitos 
exigidos pela Lei Complementar n° 27, de 1993, alterada pela Lei 
Complementar n° 36, de 1995, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a 
extinção de fundo. 

O art. 2° do projeto em exame, acrescentando parágrafo ao art. 2° da Lei no 
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12.228, de 1996, introduz disposição que cria o Proe-eletrônica e 
determina que os "requisitos para a concessão de financiamentos, assim 
como os critérios e normas de funcionamento, serão definidos em ato do 
Poder Executivo". Todavia, cotejando-se a mencionada Lei Complementar n° 
27 com essa disposição, verifica-se que estão em desacordo. A lei 
complementar em referência exige, no seu art. 3°, que a lei de criação do 
fundo deverá estabelecer, de antemão, as normas e condições de seu 
funcionamento, bem como as condições para a concessão de financiamento 
com os seus recursos, as especificações das contrapartidas a serem exigidas 
dos beneficiários, etc. Sendo assim, não é possível que essas medidas sejam 
tratadas em regulamento. 

Dessa forma, apresentamos a Emenda n° 1, ao final deste parecer, visando 
a corrigir o vício a·ssinalado. 

Às demais disposições constantes na proposição em tela visam , entre 
outras coisas, a excluir da dita Lei n° 12.228, de 1996, as remissões feitas ao 
antigo BEMGE, uma vez que foi recentemente privatizado. 

A matéria em apreço, relacionada com administração e finanças públicas, é 
da competência do Estado, não estando reservada à iniciativa privativa de 
qualquer dos Poderes. 

Afora o vício anteriormente mencionado, não vislumbramos outros óbices à 
tramitação da proposição em análise. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade e do Projeto de Lei n° 699199 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - O art. 2° da Lei n° 12.228, de 4 de julho de 1996, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°, renumerando-se como § 1° o atual 
parágrafo único: 

'Art.2°- ........................................................ .. 
§ 2° - Fica criado, no âmbito do FUNDIEST, o Programa de Apoio às 

Empresas de Eletrônica, Informática e de Telecomunicações - FUNDIEST -
Proe-eletrõnica. 

§ 3° - Os requisitos para a concessão de financiamento para o Programa 
previsto no § 2° deste artigo, assim como os critérios e as normas de 
financiamento, serão definidos em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe, 
no que couber, as disposições dos arts. 2°,5° e 6° desta lei.'.". 

Sala das Comissões,30 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau - Adelmo 

Carneiro Leão- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 699199 
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Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório • · 
Por meio da Mensagem n° 98/99, o Governador do Estado encaminhou a 

esta Casa o Projeto de Lei n° 699/99, que visa a alterar a Lei n° 12.228, de 
417/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/11/99, o projeto foi distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou. 

Agora, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da matéria, 
nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição que ora analisamos tem por objetivo alterar alguns 

dispositivos da Lei n° 12.228, de 417196, que cria o FUNDIEST, visando 
basicamente a criar mais um programa para dar apoio aos setores de 
eletrônica, informática e telecomunicações_ 

Atualmente, no âmbito do FUNDIEST, existem três programas em 
funcionamento, quais sejam: o Proe-indústria, o Proe-agroindústria e o Proe-
estruturaçâo. 

Dessa forma, faz-se necessária a mudança de alguns dispositivos da 
referida Lei n° 12.228, para adaptar as exigências do FUNDIEST ao novo 
programa. 

Outro ponto a destacar é a mudança a ser introduzida em virtude da 
recente privatização do Banco do Estado de Minas Gerais. 

Com relação ao mérito, entendemos que a iniciativa é extremamente 
oportuna, uma vez que os setores beneficiados diretamente com o progr~ma 
estão fundamentalmente ligados ao desenvolvrmento do Estado de Mrnas 
Gerais. 

A medida preconizada representa um importante incentivo aos setores 
produtivos de eletrônica, informática e telecomunicações, considerados 
estruturantes do parque industrial mineiro, como se constata em literatura 
internacional sobre desenvolvimento econômico, justificando-se, pois, a 
atenção especial presente no projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 699199 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Alberto Bejani, relator- Pastor George. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 699199 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela altera a Lei no 
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou-lhe a 
Emenda n° 1. Em seguida, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão anterior. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

O projeto em tela visa a criar, no âmbito do FUNDIEST, programa de apoio 
às empresas de eletrônica, informática e telecomunicações - FUNDIEST-
Proe-Eietrônica. 

O FUNDIEST foi criado em 1996, com o objetivo de dar suporte financeiro 
a programas destinados à implantação e ao desenvolvimento de setores 
estruturantes do parque industrial mineiro. Os recursos do Fundo são 
destinados a programas que incrementem a indústria mineira, incentivando a 
abertura de novos negócios no Estado. A lei estabelece os seguintes 
requisitos para que a empresa e o projeto sejam beneficiados com a 
concessão de financiamentos: que a empresa seja do setor industrial ou 
agro-industrial; que o projeto de investimento se caracterize como 
estruturante da expansão e modernização do parque industrial do Estado; 
que gerem empregos diretos ou indiretos que expressem melhoria 
quantitativa ou qualitativa na oferta de trabalho no Estado. 

Atualmente, o FUNDIEST contempla três programas: o Proe-indústria, o 
Proe-agroindústria e o Proe-estruturação. A proposta orçamentária para 
2000, em tramitação nesta Casa, orça despesas da ordem de 
R$142.000.000,00, sendo 53% dos recursos destinados ao programa Proe-
indústria e 46%, ao programa Proe-estruturação .. 

Analisando dados do Balanço Geral do Estado referentes a exercícios 
anteriores, vemos que em 1997 o Fundo emprestou R$32.000.000,00 e em 
1998, R$97.000.000,00. Acompanhando a execução orçamentária de 1999, 
verificamos que, de acordo com dados da Superintendência Central de 
Contadoria-Geral do Estado, até setembro deste ano o Fundo emprestou 
R$19.000.000,00, sendo que o crédito orçamentário autorizado para este ano 
é de R$1 02.000.000,00. 

Ressaltamos ainda que o projeto autoriza o BDMG, agente financeiro do 
FUNDIEST, a negociar com devedores do Fundo, em relação às penalidades 
previstas decorrentes de inadimplemento por parte do beneficiário, 
observados critérios estabelecidos em ato do Poder Executivo. De acordo 
com a justificação do Secretário de Estado de Indústria e Comércio, tal 
medida visa conferir ao agente financeiro mais agilidade em situações de 
eventuais inadimplementos, facilitando a busca de acordos. 
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Em relação ao aspecto orçamentário, o projeto não prevê dotação 

orçamentária para atender às despesas decorrentes da implantação do 
programa Proe-eletrônica. Assim, ficará o Poder Executivo condicionado à 
abertura de crédito especial, previamente autorizado pela Assembléia 
Legislativa, para destinar recursos ao seu cumprimento. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 699/99 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1 g99. 
Márcio Cunha, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Mauro Lobo -

Miguel Martini - Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 701/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, fixa o 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/11/99 e retificada em 30/11/99, a 
proposição tramita em regime de urgência e foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Direitos Humanos e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos termos do 
art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cabendo a esta Comissão o 
exame preliminar de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O principal objetivo da Emenda à Constituição n° 39, de 2/6/99, foi 

desvincular da estrutura da Policia Militar o Corpo de Bombeiros Militar, 
subordinando-o diretamente ao Governador do Estado, para, junto com as 
Policias Civil e Militar, exercer a segurança públi.ca, nos termos dos arts. 136 
e 137 da Carta mineira. Em decorrência dessa mudança estrutural, tornou-se 
imperioso aprovar, nesta Casa, tanto a organização básica da nova 
corporação militar - o que está sendo feito por meio do Projeto de Lei 
Complementar n° 19/99, também em tramitação nesta Assembléia - quanto a 
fixação do seu efetivo, matéria contida na proposição em exame, medidas 
essas indispensáveis para que se operacionalizem as mudanças pretendidas, 
em prol de todos os segmentos da sociedade mineira. 

Quanto ao processo legislativo, de acordo com o disposto no inciso VIl do 
art. 61 da Constituição mineira, cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção 
do Governador do Estado, dispor sobre a fixação e a modificação dos 
efetivos da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e projeto nesse 
sentido é de iniciativa privativa do titular do Poder Executivo, nos termos do 
art. 66, 111, "a". 

Em virtude de revisão criteriosa, recém-promovida pela assessoria· do 
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Comando-Geral do CBMMG, evidenciou-se a necessidade de alguns 
ajustes nos quadros que compõem o anexo da proposição em exame. Por 
essa razão, acolhendo as sugestões e ponderações apresentadas, faz-se 
necessário alterar a redação do art. 1 o e do anexo a que o referido artigo se 
refere. 

Assim, no art. 1° se fixa o efetivo da corporação em 4.804 membros, entre 
oficiais e praças, no intuito de fortalecer a hierarquia e a disciplina, 
distribuídos apenas em cinco quadros e visando a dar maiores condições de 
acesso à carreira aos diversos postos e graduações. 

Foram simplificados alguns quadros, com o objetivo de dar aos bombeiros 
militares maiores condições de acesso à carreira, .já que a possibilidade de 
promoção é mais difícil quando existem vários quadros e o efetivo é pequeno. 

Dessa forma, o Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar - QOSBM -, 
passa a ser composto por Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos. O 
Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar - QPEBM - também foi 
aglutinado, englobando as categorias de Praças de Motomecanização, 
Músico, Auxiliar de Saúde e Comunicações. O Quadro de Praças Bombeiros 
Militar - QPBM -, da mesma forma, passa a compor-se de Praças 
Combatentes, Condutores e Operadores de Viaturas e Corneteiros, pois não 
se justifica a existência de uma especialidade que participa de todas as 
ações e operações da atividade-fim do CBMMG e que não seja considerada 
combatente. 

Por último, entendemos que o art. 5° do projeto em análise fere 
frontalmente o principio constitucional da igualdade entre homens e 
mulheres, já que, nos termos do "caput" e do inciso I do art. 5° da 
Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, e homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações. Por essa razão, entendemos que o art. 
5' da proposição deve ser suprimido. 

Em virtude das alterações indicadas, julgamos que um substitutivo permite, 
de forma mais adequada, o aprimoramento do projeto, razão pela qual o 
apresentamos a seguir. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 701/99 na forma do seguinte 
Substitutivo n° 1. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Fica fixado o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais - CBMMG - em quatro mil oitocentos e quatro oficiais e praças, 
dispostos nos seguintes quadros: 
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I - Quadro de Oficiais Bombeiros Militar - QOBM -: 
11 - Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar- QOABM -, 

composto de Oficiais de Administração e Músico: 
111 - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar- QOSBM -, composto 

de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 
IV - Quadro de Praças Bombeiros Militar - QPBM -, composto de Praças 

Combatentes, Condutores e Operadores de Viaturas e Corneteiros: 
V - Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar - QPEBM -, 

composto de Praças de Motomecanização, Músico, Auxiliar de Saúde e 
Comunicações. 

Parágrafo único - O efetivo de que trata o "caput" deste artigo fica 
distribuído conforme os quadros, as categorias, os postos e as graduações 
constantes no anexo desta lei, a ser integralizado, anualmente, até o ano 
2002. 

Art. 2° - A distribuição do efetivo de que trata o art. 1 o desta lei nas 
Unidades do Corpo de Bombeiros Militar, no Gabinete Militar do Governador, 
no Tribunal de Justiça Militar e na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
constará em Quadro de Organização e Distribuição - QOD -, aprovado por 
decreto do Governador do Estado. 

Art. 3° - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados 2' Classe terá 
número variável, observados os limites de trinta aspirantes a Oficial, trinta e 
dois alunos do Curso de Formação de Oficiais e quinhentos Soldados 2' 
Classe. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo 
• - O quadro referente a este anexo foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 1 °.12.99. 
Sala das Comissõs, 30 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier- Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 701/99 

(Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública, de Direitos 
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária) 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, fixa o 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/11/99 e retificada nesta data, a 
proposição tramita em regime de urgência e foi distribuída às Comissões de 
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Constituição e Justiça, Administração Pública, Direitos Humanos e 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. Tendo a 
primeira Comissão concluído pela sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, cabe, agora, a esta Comissão o exame do seu mérito. 

Fundamentação 
Conforme a Exposição de Motivos do Comandante-Geral da citada 

corporação, que acompanha o Projeto de Lei 791/99, o efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar é fixado em 4. 796 membros, entre oficiais e praças, 
~1spostos nos quadros, categorias, postos e graduações, na forma do Anexo 
Untco, a ser integralizado em quatro anos, a partir de 1999, de forma a 
suavizar o impacto do aumento da folha salarial do Corpo de Bombeiros 
Militar nas contas do Estado. 

Conforme destacou em seu parecer a Comissão de Constituição e Justiça, 
que nos antecedeu, uma revisão criteriosa, recém-promovida pela assessoria 
do Comando-Geral do CBMMG, indicou a necessidade de alguns ajustes no 
art. 1° da proposição em exame, tais como a aglutinação de oficiais e praças 
em quadros próprio': e específicos, conforme detalhamento nos quadros que 
compõem o Anexo Unico a que se refere o artigo, bem como a alteração do 
efetivo da corporação para 4.804 membros. 

Outra observação importante diz respeito ao conteúdo do art. 5° do projeto, 
referente a admissão de militares do sexo feminino, que é limitada a 5% do 
efetivo previsto nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares e de Praças 
Bombeiros Militares, não sendo limitada nos demais quadros. A Comissão de 
Justiça já registrou a inconstitucionalidade da matéria, por ferir o principio 
constitucional da igualdade, e propôs a sua supressão. Também temos o 
mesmo entendimento a esse respeito, cabendo acrescentar, entretanto, que 
entre os princípios que norteiam as ações da administração pública, no 
"caput" do art. 13 da Constituição do Estado, encontram-se os da legalidade, 
da 1mpessoabilidade e da razoabilidade, que também justificariam a 
eliminação do art. 5° do texto da proposição. 

Por fim, registramos que as alterações indicadas pela Comissão que nos 
antecedeu, constantes do Substitutivo n° 1, aprimoram o projeto e merecem a 
nossa acolhida. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 701/99 

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Chico Rafael, relator- Doutor Viana -Agostinho 

Patrús- Arlen Santiago. 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
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Por meio da Mensagem n° 101/99, o Governador do Estado enviou a 

esta Casa o Projeto de Lei n° 701/99, que fixa o efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar e dá outras providências. 

Publicada em 27/11/99 e retificada em 30/11199, a proposição tramita em 
regime de urgência, nos termos do art. 272, I, do Regimento Interno, tendo 
sido distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública, de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Aprovada na forma do Substitutivo n° 1, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre ela agora opina a Comissão de Direitos Humanos. 

Fundamentação 
o Governador do Estado enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, 

destinado a fixar o número de efetivos do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais- CBMMG, por meio de Mensagem acompanhada de exposição 
de motivos do Comandante-Geral CeL José Maria Gomes. 

O Corpo de Bombeiros, força auxiliar reserva do Exército, organizada com 
base na hierarquia e disciplina, destina-se, entre outros, a serv1ç~s de 
prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamento, prestaçao de 
socorro em caso de catástrofe e calamidade, elaboração de normas relat1vas 
a segurança, enfim tudo o que se faz necessário para a proteção e defesa da 
vida. 

Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros existe desde 1911 e se unificou 
com a Polícia Militar em 1966. A Emenda Constitucional no 39/99, do 
Deputado Durval Ângelo, operou o desmembramento, mantendo a estrutura 
administrativa do Corpo de Bombeiros Militar até legislação própria 
transformá-lo em órgão autônomo da administração direta, subordinado ao 
Governador. 

A missão dos bombeiros é contínua e de inteira dedicação às finalidades 
da Corporação. As atividades de seus membros, específicas e perigosas, 
pressupõem uma corporação altamente qualificada, tanto em termos ~e 
equipamento quanto de pessoal, que permita rapidez no trabalho de proteçao 
à comunidade. 

Nos dias atuais, em que a violência policial é denunciada com freqüência 
na mídia, 0 ideário de Direitos Humanos de defesa da vida é vivenciado por 
essa brava corporação, cujo hino assim se inicia: 

De corpo e alma na luta/Contra o incêndio destruidor/Nossa norma de 
conduta/É arrojo, fé, sem temor. 

Atualmente existem 3.800 bombeiros em atividade. As normas 
internacionais consideram ideal que haja 1 bombeiro para cada 1.000 
habitantes. Se observada essa recomendação, nosso Estado deveria ter 17 
mil bombeiros mas aqui temos apenas 1 para cada 6 mil habitantes. 

Nos Estad~s Unidos existem 803.000 bombeiros, mas lá, além dos 
profissionais, existem os voluntários. 
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No Japão, a disposição não é por número de habitantes: há 1 posto de 

bombeiros para cada 2 km de diâmetro, com total ênfase ao tempo-resposta. 
O projeto em análise fixou o efetivo em 4.796 membros, entre oficiais e 

praças, dispostos em quatro categorias, postos e graduações constantes do 
Anexo da lei. Esse número, alterado pelo Substitutivo para 4.804, deverá ser 
integralizado até o ano de 2002 (art. 1 '). 

O efetivo, mesmo após o insignificante aumento proposto, é muito 
pequeno. Basta dizer que apenas 32 municípios do nosso Estado possuem 
unidades de Corpo de Bombeiros. Mais de 800 estão sem assistência. Não 
há unidades especializadas em cidades com várias fábricas de fogos, como 
Santo Antônio do Monte, ou com valioso patrimônio cultural, como as cidades 
históricas. A proteção dessas cidades e de sua população fica nas mãos de 
Deus. Corrigir essa gritante defasagem deverá ser iniciativa governamental, 
sem dúvida urgente. 

O efetivo será distribuído entre as unidades do Corpo de Bombeiros, 
Tribunal de Justiça Militar e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (art. 3'), 
obedecendo a critérios técnicos, com base em indicadores da própria 
corporação, não especificados neste projeto. Para a Coordenadoria, órgão 
por excelência de atividades afetas ao Corpo de Bombeiros, não sabemos 
quantos elementos serão enviados. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 701/99 

no 1° turno, na forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator- João Leite - Maria 

Tereza Lara. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório · 
Por meio da Mensagem n° 101, de 24/11/99, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n' 701/99, que fixa o efetivo do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. A proposição foi 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Administração 
Pública manifestou-se favoravelmente à sua aprovação. 

Cabe, agora, nos termos regimentais, o parecer da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Fundamentação 
Nos termos do projeto de lei, o efetivo do Corpo de Bombeiro Militar é 

fixado em 4.804 oficiais e praças, limite a ser atingido no exercício de 2002. É 
importante observar que 3.631 militares são provenientes dos quadros da 
PMMG. 
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Em termos financeiros ocorrerão mensalmente os seguintes acrésdmos: 

ANO R$ 
1999 R$637.559,72 
2000 R$262.783,66 
2001 R$219.651,95 
2002 R$356.608,23 

A proposta orçamentária de 2000 para o Corpo de Bombeiros prevê uma 
despesa global no exercício de R$60.249~261 ,00. Desse __ total, ' 
R$50. 765.152,00 deverão ser gastos com a prevençao e combate a s1mstros, 
onde se inclui a despesa com vencimentos do pessoal combatente, da ordem 
de R$36.186.352,00. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Pro~eto de Lei no 701/99, 

na forma do Substitutivo n' 1 da Comissão de ConstitUiçao e Just1ça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio cunha, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Mauro Lobo -

Miguel Martini. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 151/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

o projeto de lei em tela, da Deputada Maria Olívia, _institui o Programa de 
Renda Mínima, destinado a famílias que se responsabilizarem pela guarda de 
crianças e adolescentes abandonados. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo do 1° co_m a Emenda no 1, 
da comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentana, cabe a esta 
Comissão manifestar-se sobre o projeto no 2' turno, nos termos do art. 189, 
ele o art. 102, XIV, do Regimento Interno. . 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que e parte deste parecer. 
Fundamentação 

Como já se afirmou no 1° turno, o projeto encontra respaldo na Constituição 
Federal e também na Carta mineira, que pretendem assegurar que a cnança 
e o adolescente tenham uma convivência familiar. 

Atualmente, o acolhimento de uma criança é feito com a finalidade de lhe 
proporciona~ um crescimento mais adequado do que o que tena em um~ 
instituição. E importante que se fnse que tal acolhimento: modernamente, e 
feito para beneficiar a criança, e não mais para solucionar problema de 
casais sem filhos. . . 

Saliente-se, também, a economia para os cofres. publ1cos que a 
transformação da proposição em norma jurídica poss1b1l1tana a longo prazo. 

Esta Comissão já se manifestou favoravelmente ao proJeto e rat1f1ca sua 
posição neste reexame. . _ 

Durante 0 exame do projeto, em 1' turno, pela douta Com1ssao de 
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Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi apresentada ao Substitutivo n° 
1 a Emenda no 1, que foi acolhida pelo Plenário. Ocorre que parte do 
conteudo da emenda referida já integra o art. 3°, V, do substitutivo, razão 
pela qual transformamos a matéria nova trazida pela emenda em § 4 o do art. 
3° do vencido no 1 o turno. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 151/99 no 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente e relator- Luiz Menezes. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 151/99 

Institui o Programa Permanente de Renda Mínima para a família que se 
responsabilizar pela guarda de criança e adolescente abandonados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Estado instituirá o Programa Permanente de Renda Mínima para 

a família que se responsabilizar pela guarda de criança e adolescente 
abandonados. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se criança e 
adolescente abandonados aqueles carentes de vinculo familiar. 

Art. 2° - O Programa visa a assegurar à criança e ao adolescente 
abandonados convivência familiar e comunitária adequadas ao seu 
desenvolvimento. 

Art. 3° - Para efetivar o previsto no art. 1° desta lei, o Estado executará as 
seguintes ações, além de outras estabelecidas em regulamento: 

I -seleção das famílias a serem responsabilizadas pela guarda; 
li- manutenção de cadastro das famílias selecionadas· 
111 - obtenção, quando possível, da concordância' da criança ou do 

adolescente cuja guarda está sendo efetivada; 
IV - prestação de compromisso pela família a ser responsabilizada, nos 

termos da legislação vigente; 
V - pagamento de valor mensal não inferior a um salário mínimo vigente à 

família responsável pela criança ou pelo adolescente; 
VI - criação de mecanismos de. avaliação periódica da vida familiar da 

criança ou do adolescente sob guarda. 
§ 1° - A implementação do Programa será gradativa, observada a 

disponibilidade financeira a ele reservada. 
§ 2°- A guarda será efetivada com a interveniência da autoridade judiciária 

competente. 
§ 3° - Se, durante a avaliação periódica da vida familiar, forem apuradas 

irregularidades, estas serão comunicadas à autoridade competente para as 
providências cabíveis, observada a legislação pertinente. l 
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§ 4° - O valor da renda mínima a ser paga às famílias responsáveis pela 

guarda de crianças e adolescentes abandonados será fixado pelo Poder 
Executivo. 

Art. 4° - Cada família poderá se responsabilizar por no máximo duas 
crianças, exceto em caso de irmãos, a critério da autoridade competente. 

Art. 5° - Para implementação do Programa, o Estado poderá contar com a 
participação de entidades civis e governamentais de outras esferas de 
governo que desenvolvam ações de atendimento à criança e ao adolescente. 

Art. 6° - As despesas resultantes da implementação e da manutenção do 
Programa serão provenientes de: 

1 - dotação consignada na lei orçamentária; 
11 -verbas originadas de convênios; 
111 - outras fontes. 
Art. 7°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 8° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício fiscal seguinte 

ao de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 209199 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo reconhecer como estância hidromineral a localidade denominada 
Bom Jardim -Fazenda Esperança, no Município de Mário Campos. 

Aprovado em 1° turno, o projeto retoma a esta Comissão para receber 
parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por escopo reconhecer como estâ~cia 

hidromineral a localidade de Bom Jardim - Fazenda Esperança, no Mumc1p10 
de Mário Campos. 

Conforme salientamos em parecer anterior, a ERG - Mineração e Comércio 
Lida., detentora da concessão para lavrar água mineral na região, 
conjuntamente com outros empreendedores, apresentou à Prefeitura local 
projeto para implantação da infra-estrutura necessária à estância 
hidromineral, com previsão de conclusão no prazo de cinco anos. O 
complexo de obras conterá hotel, quadras poliesportivas, piscinas térmicas e 
natural, anfiteatro, termas e captação de água para engarrafamento em 
unidade própria. 

É inquestionável o apelo turístico exercido por localidade reconhecida como 
estância hidromineral, o que traz como conseqüência lógica o 
desenvolvimento econômico da região, em face dos inúmeros investimentos 
que o turismo acarreta, como a construção de pousadas, hotéis, 
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restaurantes, lojas, etc. 

Ratificamos o entendimento manifestado por esta Comissão por ocasião do 
exame da matéria em 1 o turno, quando nos posicionamos favoravelmente à 
proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 209/99. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Alberto Bejani, Presidente - Pastor George, relator- Amilcar Martins. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 221/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 221/99 estabelece 

a competência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar contribuições sociais. 

O projeto foi aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, 
apresentado em Plenário, com as Emendas n°s 3, 4 e 6 e a Subemenda n° 1 
á Emenda n' 2. 

Retorna agora a proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para 
o 2° turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que segue 
anexa a este parecer. 

Fundamentação 
Conforme esta Comissão já se manifestou anteriormente, o projeto de lei 

em análise não encontra óbice à sua tramitação. Seu objetivo principal é 
permitir que o IPSEMG passe a arrecadar diretamente as contribuições a ele 
devidas. O Substitutivo n° 2 buscou estender essa condição ao IPSM. 

O produto da arrecadação das contribuições sociais está afeto ao 
financiamento da seguridade social, sendo uma de suas características a 
incomunicabilidade com as demais receitas tributárias. 

Além desse aspecto legal, a medida irá resguardar os interesses daqueles 
Institutos, possibilitando-lhes exercer a administração de seus recursos. 
Terão, assim, melhores condições de planejamento e programação das 
receitas e despesas, inclusive com a formação da reserva técnica legal, sem 
cair na indesejável situação de o Tesouro Estadual não repassar as 
contribuições devidas. 

Na discussão da matéria no 1° turno, o Plenário aprovou o Substitutivo n° 2 
e algumas emendas ao projeto original. Isso gerou incompatibilidades no 
texto aprovado, que ora inclui o IPSM, ora o exclui, às vezes até dentro de 
um mesmo artigo. 

Visando a corrigir essas incompatibilidades e a adequar o projeto à técnica 
legislativa, estamos propondo o Substitutivo n° 1. Cabe ressaltar que o 
referido substitutivo mantém o espírito do projeto original e do Substitutivo n° 
2, qual seja o de atribuir ao IPSEMG e ao IPSM a competência para 
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arrecadar diretamente as contribuições previdenciárias que lhes são de 
direito. 

Estamos também propondo que a multa pelo atraso no recolhimento das 
contribuições seja igual à aplicada nos parcelamentos de débitos relativos a 
contribuições em atraso, instituída pela Lei n° 13.342, de 28/10/99. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 221/99 no 

2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 o turno, a segu1r 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece a competência dos institutos de previdência estaduais para 

arrecadar e aplicar contribuições sociais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Compete ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Minas Gerais - IPSEMG - e ao Instituto de Previdência do Serv1dor Mll1tar do 
Estado de Minas Gerais - IPSM - arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e 
aplicar, diretamente, as contribuições para a assistência e previdência sociais 
sob sua responsabilidade. . . . _ 

Parágrafo único - o disposto neste artigo não se aplica a? contnbwçoes 
previdenciárias para custeio parcial de aposentadonas 1nst1tu1das pelas Le1s 
n°s 12.278, de 30 de julho de_1996, e 12:328, de 1° de novembro de 1996, ~ 
pela Resolução da Assemble1a Leg1slahva do Estado de Mmas. <3_era1s n 
5.171, de 13 de julho de 1996, bem como ao Instituto de Prev1denc1.:" do 
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - e ao Fundo _de Prev1denc1a 
Complementar dos Funcionários da Secretana da Assemble1a Leg1slat1va -
PRELEGIS. 

Art. 2° - Os órgãos e as entidades da administração pública esta.dual 
enviarão ao IPSEMG ou ao IPSM, até o último .dia útil do mês subsequente 
ao da competência, os demonstrativos mensais .das _::ontribuições s~cia_is 
cobradas de seus servidores, bem como da contnbu1çao dev1da pelo orgao 
ou pela entidade empregadora. . . _ . . 

Art. 3° - Os órgãos e as entidades da adm1n1str~çao. publ1c_a estadual 
recolherão diretamente ao IPSEMG ou ao IPSM, ate qu1nze d1as apos o 
pagamento total da folha, o montante das contr~buiçõe~ a~recadadas de seus 
servidores e o valor devido como contnbUiçao do orgao ou da entidade 

.. '"! 
empregadora. _ . 

Art. 4 o - As contribuições em atraso serao atualizadas com base na " 
variação da Unidade Fiscal de Referência - _uFIR - e acrescidas de juros •• ~: 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mes e de multa, nos segUintes ., 
percentuais: 

1-1% para saldo devedor até R$150.000,00; 
11- 1,5% para saldo devedor entre R$150.000,01 e R$350.000,00; 
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111 - 2,0% para saldo devedor acima de R$350.000,00. 
Art. 5° - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, às Prefeituras, 

Câmaras e órgãos autõnomos municipais e aos cartórios extrajudiciais que 
mantêm convênios com o IPSEMG, bem como aos segurados de que tratam 
os arts. 5° e 6° da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986. 

Art. 6°- Caberá aos referidos Institutos, no âmbito de suas competências, a 
fiscalização, a apuraçâo, a inscriçâo e a cobrança administrativa e judicial 
das dívidas ativas dos órgãos e das entidades inadimplentes. 

Art. 7° - O IPSEMG e o IPSM publicarão, anualmente, no órgão oficial do 
Estado, seu balanço patrimonial. 

Art. ao - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Eduardo Hermeto -

Mauro Lobo. 
Redaçâo do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N" 221/99 
Estabelece a competência dos institutos de previdência estaduais para 

arrecadar e aplicar contribuições sociais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Compete ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Minas Gerais - IPSEMG - e ao Instituto de Previdência do Servidor Militar do 
Estado de Minas Gerais - IPSM - arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e 
aplicar, diretamente, as contribuições para a assistência e previdência sociais 
sob sua responsabilidade. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às contribuições 
previdenciárias para custeio parcial de aposentadorias instituídas pelas Leis 
nos 12.27a, de 30 de julho de 1996, e 12.32a, de 1° de novembro de 1996, e 
pela Resolução da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais n° 
5.171, de 13 de julho de 1996, bem como às contribuições do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, ao Instituto de Previdência do 
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -e ao Fundo de Previdência 
Complementar dos Funcionários da Secretaria da Assembléia Legislativa -
PRELEGIS. 

Art. 2° - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual 
enviarão ao IPSEMG ou ao IPSM, conforme a respectiva competência, até o 
último dia útil do mês subseqüente, os demonstrativos mensais das 
contribuições sociais cobradas de seus servidores civis e da contribuição 
devida pelo órgão ou pela entidade empregadora. 

Art. 3° - Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o 
Ministério Público Estadual,· o Tribunal de Contas do Estado, as autarquias, 
fundações e demais entidades públicas estaduais recolherão diretamente ao 
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IPSEMG até quinze dias após o pagamento total da folha, o total das 
· ·' - b d d . 1 dev;do como contnbwçoes co ra as e seus serv;dores civis e o va or. . 

contribuição do órgão ou da entidade empregadora. · .b · - 0 
'Art. 4° - A ocorrência de atraso no recolhimento de qualquer contn tudlçdae 

· ·tt d t ·- ouaen1a dev1da aos lnst1 u os e que rata esta lei sujeita o orgao t 
inadimplente a multa sobre o valor total retido nos termos do regulametn o.res · . , rr os an eno 

Art. 5° - Aplicam-se, no que couber, as disposições dos a lg IPSEMG. 
às Prefeituras e Câmaras Municipais que mantêm convênios c~m 0 t d suas 

Art. 6° - Aos institutos previdenciários do Estado caberá no ambl 0 be nça 
-· f r- .- eacora competenc;as, a. 1sca 1zaçao, . a apuração, a insc~1çao entidades 

admm1strat1va e JUdicial das d1v1das ativas dos órgaos e das 
inadimplentes. 1 

Art. 7° - O IPSEMG publicará, anualmente, seu balanço patrimonia no 
órgão oficial do Estado. 

Art. ao - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as dis_posições em contrário. o 113/99 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 
. o Comissão de Redação Oliveira, que 

O Projeto de Le1 n • 113/99, do Deputado Jorge Eduardo de .. h com 
declara de utilidade publica a Associação Comunitária do BMW LaJI~ . a, sem 
sede no Município de Coqueiral, foi aprovado nos turnos reg1men aiS, 
emenda. . . ndo a técnica 

Vem agora o proJeto a esta Com1ssão, a fim de que, segu 
0 

§ 1o do art. 
legislativa, seja dada a matena a forma adequada, nos termos d 
26a do Regimento Interno. d - final 

. . ~ffi~ ' Ass1m sendo, op1namos por se dar à proposição a segui 
que está de acordo com o aprovado. 

. . ~ROJETO DE LEI N" 113/99 . irra La inha, 
Declara de ut1l1dade publ1ca a Associação Comunitána do Ba J 

com sede no Município de Coqueiral. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: ·t · ·a do 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação comum an 

Bairro Lajinha, com sede no Municipio de Coqueiral. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Oiívia, relatora - Marco Régis. No 497/99 

PARECER SOBRE A EMENDA N° 7 AO PROJETO DE LEI 
Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustnal 

Relatório . 0 497/99 dispõe 
De autoria do Governador do Estado, 0 Projeto de Lei n 

sobre medidas sanitárias para a erradicação de doença an1mal. 
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A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria; pela 
Comissão d<: Política Agropecuária e Agroindustrial, que emitiu parecer por 
sua aprovaçao com as Emendas n°s 1 a 6, que apresentou; e pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou por sua aprovação 
com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Polit1ca Agropecuária e 
Agroindustrial, e a Subemenda n° 1, que apresentou, à Emenda n° 6, da 
mesma Comissão. 

Durante a fase de discussão no 1 o turno, o projeto recebeu, em Plenário, a 
Emenda no 7, que vem, agora, a esta Comissão para receber parecer. 
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. 

Fundamentação 
O dispositivo que se pretende alterar com a emenda proposta é o art. 12 do 

projeto, que dispõe sobre o suporte técnico que a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deve prestar ao IMA na 
realização dos trabalhos relacionados com o meio ambiente. A emenda 
acrescenta os termos "no que concerne à adequação das medidas previstas 
nesta lei", tornando mais clara a redação do artigo. 

Nota-se que se trata de uma modificação meramente formal, uma vez que 
não se busca alterar a essência da proposta originaL Esta prevê, em síntese, 
que o IMA deve atuar de forma articulada com aquela Secretaria quando da 
adoção de medidas sanitárias para a erradicação de doença animal que 
tenham implicações na área ambiental. 

Assim, entendemos que a emenda deve ser aprovada, pois o seu texto 
traduz melhor a articulação que deve haver entre os órgãos governamentais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 7, apresentada 

no 1° turno, em Plenário, ao Projeto de Lei no 497/99. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999·. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Paulo 

Piau. 
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ATA DA 99• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 30/11/99 
Presidência dos Deputados José Braga e Luiz Fernando Faria 

Sumário: Comparecimento- Abertura -1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagens n°s 70 e 71/99 (encamin.ham, respe~tivamente •. 
0 Projeto de Lei n° 705/99 e o Veto Parc1al a Propos1çao de Le1 
Complementar n° 56), do Governador do Estado - Ofícios - 2• Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n° 706/99-
Projetos de Lei n°s 707 a 712/99 - Requerimentos n°S 945 a 959/99 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), João Bat1sta de 
Oliveira e Márcio Kangussu - Proposição Não Recebida: Requerimento do 
Deputado Luiz Fernando Faria - Comunicações:_ Comunicações das 
Comissões de Saúde e de Meio Ambiente, da Com1ssao Espec1al das Obras 
Municipais e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dimas Rodrigues, Cartas 
Pimenta (5), Márcio Cunha e Gil Pereira - Comunicação Não Recebida: 
Comunicação do Deputado Gil Pereira - Oradores lnscntos: D1scursos da 
Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Amilcar Martins, Sargento 
Rodrigues, Carlos Pimenta e João Paulo - Registro de Presença- 2• Parte 
(Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições : Requenme~to. do 
Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação - Dec1sao da Pres1denc1a -
Leitura de Comunicações- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Márcio Kangussu, Dalmo Ribeiro Silva (2) e João Batista de 
Oliveira; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei n°s 75 e 126/99; aprov.ação - Relató~io da 
CPI da CEMIG; requerimento do Deputado Hely TarqU1n1o; aprovaçao do 
requerimento - Votação de Requerimentos: Requerimento no 530/99; 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta; discurso do ~eputado Carlos 
Pimenta; aprovação - Requerimento n° 531/99; aprovaçao n~ forma do 
Substitutivo n° 1 - Requerimentos n°s 556, 566 e 875/99; aprovaçao- Parecer 
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da 
CODEVALE; requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação do 
requerimento - Requerimento do Deputado Antônio Andra~e; defernn.ento; 
discurso do Deputado Luiz Tadeu Leite - 2• Fase: D1scussao e Vota~ao de 
Proposições: Inexistência de "quorum" qualificado ·,para a votaçao de 
propostas de emenda à Constituição - Votação, em 1° turno, do ProJeto de 
Lei n° 229/99· discursos dos Deputados Alberto BeJant e Carlos Ptmenta; 
votação do pr~jeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação das 
Emendas n°s 1, 3, salvo subemenda, e 6 e da Subemenda no 1 à Emenda no 
4; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 4; votação da Subemenda n; 1 
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à Emenda n° 3; aprovação; votação das Emendas n°s 2 e 5; rejeição -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 309/99; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em to turno, do Projeto de Lei n° 
51/99; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira· encerramento da 
discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo em~ndas; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 3 a 8; votação da Emenda n° 2; 
rejeição- Discussão, em 1' turno, do Projeto de Lei n° 147199; apresentação 
das Emendas n's 3 e 4; encerramento da discussão; encaminhamento do 
projeto e das emendas à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 351199; apresentação do Substitutivo n° 1; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e do substitutivo à 
Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 93199; aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 108199; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno, com as Emendas n°S 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
no 118/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão em 2° 
turno, do Projeto de Lei n' 262/99; requerimento do Deputado Dalmo' Ribeiro 
Silva; aprovação do requerimento- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n' 279/99; requerimento do Deputado Paulo Piau; aprovação do 
requerimento - Inexistência de "quorum" qualificado para a votação de 
propostas de emenda à Constituição - Discussão e Votação de Pareceres de 
Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 57, 105, 
201, 357, 454 e 455199; aprovação - 3' Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior - Ambrósio Pinto -Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio Roberto- Arlen Santiago-
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Di mas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Ermano Batista- Fábio Avelar- Hely Tarqüínio- Ivo José- João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márc1o Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara- Mau ri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
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Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira -Wanderley Ávila. 
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O Sr. Presidente (Deputado José Braga) Às 14h9min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1' Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- A Deputada Elbe Brandão, 1'-Secretária "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N" 70199* 
Belo Horizonte, 25 de novembro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção e 

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o 
anexo projeto de lei, que altera a Tabela "A" da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, e dá outras providências, conforme exposição de motivos 
de autoria do Secretário de Estado da Fazenda. 

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

PROJETO DE LEI N° 705/99 
Altera a Tabela "A" da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - O art. 90 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido dos§§ 3° e 4°, com as seguintes redações: 
"Art. 90- ..................................... . 
···········-------···············----················· 
§ 3°- Para o efeito de cobrança da taxa prevista no subitem 3.1 da Tabela 

"A" anexa a esta Lei, na hipótese de o estabelecimento exercer mais de uma 
atividade, será considerada aquela de maior risco epidemiológico. 

§ 4° - A receita proveniente da arrecadação das taxas previstas no item 3 
da Tabela "A" anexa a esta Lei será vinculada ao custeio da Secretaria de 
Estado da Saúde.". 

Art. 2' - o § 1 o do art. 91 da Lei n' 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 91 - ..................................... . 

§ 1° -A microempresa fica isento do recolhimento das taxas previstas nos 
subitens 2.7 e 2.32 da Tabela "A" anexa a esta Lei.". 

Art. 3°- O subitem 1.1 da Tabela "A" da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

* • O Quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 2.12.99. 

Art. 4° - O item 1 da Tabela "A" da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, fica acrescido dos seguintes itens: 

* - O Quadro dos itens foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
2.12.99. 

Art. 5° - Os subitens abaixo indicados, do item 2 da Tabela "A" da Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

* - O Quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 2.12.99. 

Art. 6°- O subiten 2.23 da Tabela "A" da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975, fica restabelecido com a seguinte redação: 

* - O Quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo de 2.12.99. 

Art. 7° - O item 2 da tabela "A" da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de 
1975, fica crescido dos seguintes subitens: 

* - O Quadro dos suitens foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 2.12.99. 

Art. 8°- A Tabela "A" da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescida do item 3, com a seguinte redação: 

* - O Quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 2.12.99. · 

Art. 9°- Esta Lei entra em vigor 1° de janeiro de 2000. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o§ 4° do 

· art. 28 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975." 
- Publicado vai o projoto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

* - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM N° 71/99* 

Belo Horizonte. 26 de novembro de 1999. 
Senhor Presidente. 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição 

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso 11, 
da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei 
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Complementar n° 56, que extingue o Fundo de Previdência Complementar 
do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais- PRELEGIS -e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em 
anexo, as razões de veto. 

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

Razões do Veto 
Ao considerar, para sanção, a Proposição de Lei Complementar n° 56, que 

extingue o Fundo de Previdência Complementar do Servidor da Assembléia · 
Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS - e dá outras 
providências. sou conduzido a opor veto ao§ 1° do seu artigo 7°, tendo em 
vista razões de ordem legal e de interesse administrativo. 

Dispõe, com efeito. o § 1 o ora vetado que cinqüenta e oito por cento dos 
recursos que couberem à Assembléia Legislativa no rateio do saldo 
remanescente dos haveres patrimoniais do PRELEGIS, a serem recolhidos 
ao Tesouro Estadual, serão aplicados em programas constantes nos planos 
governamentais, estabelecendo que esses recursos serão depositados em 
conta específica, vinculada ao cumprimento de tais programas. 

Trata-se, como se nota, de vinculação desnecessária diante da regra 
inscrita no inciso I do artigo 7" da proposição, que já prevê como esses 
recursos serão aplicados, prefixando o seu emprego em obras. instalações e 
equipamentos. e no atendimento de propostas priorizadas no orçamento 
participativo. envolvendo execução a ser efetivada no âmbito do orçamento 
fiscal, mediante afetação de recursos que permitam o integral cumprimento 
das finalidades previstas no referido inciso I do artigo 7° da proposição. 

Além disso. a vinculação pretendida, sendo, como ficou assinalado. 
desnecessária em face dos próprios dizeres da proposição, fere ainda a regra 
do caixa único, que a legislação estadual reproduz em cumprimento ao 
disposto no artigo 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
segundo o qual o recolhimento de todas as receitas lar-se-á em estrita 
observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer 
fragmentação para criação de caixas especiais, assim entendidas as 
vinculações que interditam o uso de tais recursos, em detrimento da boa 
execução orçamentária. 

Cabe assinalar, ademais, que, se os ingressos de recursos no tesouro 
estadual não se sujeitam, legalmente. a eventuais vinculações. essa vedação 
de direcionamento de recursos constitui condição do contrato sobre a 
liquidação da divida do Estado com a União. em razão do qual o Estado se 
compromete a manter a conta de centralização de receitas próprias, a fim de 
atender aos encargos assumidos nesse instrumento. 

Essas são as razões de ordem legal e de interesse público que me levam a 

~L-----------------------------------------------~ 
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vetar o § 1° do artigo 7° da Proposição de Lei Complementar n° 56, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de novembro de 1999. 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais " 
-À Comissão Especial. . 
•- Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Abelardo Teixeira Nunes, Procurador-Geral de Justiça, comunicando 

a designação do Promotor de Justiça André Estêvão Ubaldino Pereira para 
acompanhar os trabalhos da CPI do Narcotráfico. (-À CPI do Narcotráfico.) 

Do Sr. Marcelo Estêvão, Secretário de Estado de Direitos Humanos 
substituto, do Ministério da Justiça, encaminhando documentos fornecidos 
pelo Serviço de Imigração do Aeroporto Kennedy, contendo depoimentos de 
Renata Regina Reis Vidigal e Daniel Reis Vidigal, cidadãos brasileiros 
expulsos dos Estados Unidos. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, encaminhando 
relação das escolas estaduais e municipais cujas verbas para a realização de 
obras foram liberadas até 24111199 e informando que tais liberações são as 
últimas do ano, em face da limitação de recursos. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Adel Calixto de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Campos 
Altos, manifestando a posição dos Vereadores, favorável à aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 12/99. (- Anexe-se à Proposta de 
Emenda á Constituição n° 12/99.) 

Da Prefeitura Municipal de Resplendor, encaminhando dados sobre 
convênios realizados com as entidades que menciona. (- À Comissão 
Especial das Obras Municipais.) 

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG, tecendo 
considerações a respeito do comportamento do Deputado Alberto Bejani no 
que concerne à CPI da Carteira de Habilitação. 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que não existe 
denominação oficial para a estrada objeto do Projeto de Lei n° 631/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 631/99.) 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que não existe 
denominação oficial para a estrada objeto do Projeto de Lei n° 632/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 632/99.) 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que não existe 
denominação oficial para a estrada objeto do Projeto de Lei n° 622/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 622/99.) 
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Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando, 

em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que já existe 
denominação oficial para a estrada objeto do Projeto de Lei n° 624199. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 624/99.) 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que não existe 
denominação oficial para a estrada objeto do Projeto de Lei no 630/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 630199.) .. ·• 

Do Sr. Aluisio Eustáquio de Freitas Marques, Secretário Adjunto de 
Administração, encaminhando nota técnica relativa ao Projeto . de Lei no 
119/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 119/99.) · ' ·· . 

Do Cap.-PM Osvaldo José de Araújo, encaminhando rela~ório _referente_ a• 
crime ocorrido na E.E. Tancredo de Almeida Neves, em Unao. (-A Com1ssao 
de Direitos Humanos.) 

Da Diretoria Colegiada do Sind-Saúde-MG, encaminhando denúncias 
relativas a possíveis irregularidades na FHEMIG e solicitando a adoção das 
providências cabíveis. . _ 

Do Sr. José Eduardo Bandeira de Mello, Presidente Execut1vo da 
Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica- ABIFARMA,_agradecendo 
0 convite para participar da reunião para se discutir a questao r?la!lva as 
propagandas enganosas referentes aos medicamentos genencos. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Elias Murad Presidente da Associação Brasileira Comunitária para 
Prevenção do Abus~ de Drogas, - ABRAÇO - informando que ~ão pôde 
designar, imediatamente, um profissional dessa Assoc1açao para 
acompanhar os trabalhos da CPI do Narcotráfico, uma vez que todos 
estavam compromissados, mas que brevemente terá condições de fazê-lo. (-
À CPI do Narcotráfico.) . 

Da Sra. Dulcelena Alves Vaz Martins, Coordenadora de Finanças do Fundo 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (2), encaminhando relatórios 
contendo os valores retidos referentes aos impostos que menciona; em 
atenção a requerimento do Deputado Edson Rezende, comunicando qu: o 
CNPS 0096131510001-03 não é cadastrado no sistema de mformaçoes 
hospitalares e solicitando lhe seja encaminhado o CNPJ do Instituto Maria d? 
Glória Ferreira Vareta, para que se possa proceder a nova pesqUisa. (- A 
Comissão de Saúde.) 

Da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda, ~ncaminhando o 
Boletim de Desempenho do ICMS desse órgão. (- A Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a 

~L_ ____________________________________________ ~ 
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palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 706/99 

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição 
do Estado, a alienação de terra devoluta que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 

da Constituição do Estado, a alienação em favor de Orlinda Gomes do 
Nascimento e Vitória Régis Nascimento Lima de terra devoluta com área de 
150,9802ha (cento e cinqüenta vírgula nove mil oitocentos e dois hectares), 
situada no lugar denominado Fazenda Vitoriosa/São Simão, no Município de 
Almenara. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 

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

PROJETO DE LEI W 707/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Vila 

Santa Clara, com sede no Município de Teófilo Otóni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Vila Santa Clara, com sede no Município de Teófilo Otóni. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A 'Associação dos Moradores do Bairro Vila Santa Clara, 

fundada em 21/8/95, é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos, cuja 
prioridade é promover atividades sociais, culturais e desportivas, bem como 
reivindicar melhorias junto aos órgãos federais, estaduais e municipais para o 
bairro onde ela se situa. 

Presta, também, assistência médica às famílias carentes e promove a 
integração dos seus componentes. 

A entidade em questão apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao titulo declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para delibração, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, iniciso 
I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 708/99 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE, com sede no Município de São Vicente de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE, com sede no Município de São Vicente de Minas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: A APAE de São Vicente de Minas desempenha trabalhos de 

caráter humanitário, sem fins lucrativos, prestando assistência social e 
educacional aos excepcionais da comunidade em que se localiza. Está em 
efetivo funcionamento desde 16/5/93, data de sua fundação, e, desde então, 
vem cumprindo rigorosamente as disposições de seu estatuto. 

Por preencher a entidade todos os requisitos legais para que seja 
declarada de utilidade pública estadual, conto com o apoio de meus pares à 
aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI W 709/99 
Declara de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora 

da Saúde, com sede no Município de Dom Silvério. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia 

Nossa Senhora da Saúde, com sede no Município de Dom Silvério. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua .publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1999. 
Mauri Torres 
Justificação: A entidade Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora da 

Saúde é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado, que tem como finalidades precípuas velar pela saúde, e pelo 
bem-estar das pessoas carentes da comunidade; promover o amparo à 
maternidade, à infância e à juventude e colaborar com os poderes públicos 
na educação e na instrução primária, secundária e profissional das crianças e 
dos jovens. . 

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços filantrópicos 
prestados pela instituição, espero contar com o apoio dos nobres pares para 
a aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

~~--------------------------------------------------~ 
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1nc1so I, do Regimento Interno. · 188, c/c o art. 103, 

. PROJETO DE LEI N° 710/99 
Da ao Centro de Feiras de Min G . E . George Norman Kutova. as erals - xpom.nas a denominação de 

~:s~;m~léia dLegislativa do Estado de Minas Gerais decreta· 
. - ICa enom.nado George Norman K t . Minas Gerais _ Ex omin u ova o Centro de Feiras de 

Belo Horizonte. P as, anexo ao Parque de Exposição da Gameleira, em 

~~· ~:: ~sta lei entra em vigor n': data de sua publicação. 

S 
. evogam-se as dlsposlçoes em contrário 

~la das Reuniões, de de 1999. · 
Marc1o Cunha 
Justificação: George Norman Kut v t . e a cultura. Sempre atuou em novo~ a eve uma VIda voltada para o turismo 

Desde os tempos d d proJetos, cnando alguma coisa diferente 
a propagan a com a criaça-o da K H . 

passou a ser uma referência no me,rcad d . - now ow, Norman Cr' T · 0 a comumcaçao 
IOU a ecnltur, uma empresa especial' d . -

feiras e eventos de grande re erc - IZa a em promoçoes que realizou 
feira de utilidades domésticas 6ue ~ssa~, ~mo_ a Unllar, a mais tradicional 

A última feira realizada foi ~ Mult'~rea IZ~ a /a 16 anos no Minascentro. 
participação de 154 municipios ' . I nas, e a 12 de setembro, que teve a 
Minas. mlne~ros - um verdadeiro encontro com 

Norman foi um dos fundadore d TURMINAS e da BELOTUR da s 0 . Parque das Mangabeiras, da 
grandes serviços a Minas Ger~is qual foi o pnme~ro Presidente. Prestou 

p bl. d . e merece a nossa homenagem 
- u ICa o, va' o projeto às Comissões de J . . . 

e de Turismo, para deliberação no t d ustlça, para exame preliminar, 
I, do Regimento Interno. ' s ermos o art. 188, c/c o art. 103, inciso 

. . PROJETO DE LEI ND 711/99 
. InStitUI o Di?. Estadual dos Surdos e dá outras providências 
~:s~;m~lela Leglsl_ativa do Estado de Minas Gerais decreta· 

. - ICa lnstltUido o Dia Estadual dos S d . dia 26 de setembro. ur os, a ser comemorado no 

Art. 2°- O Governo do Estado por inter · d' d . _ 
promoverá, principalmente na, data ·ndme diO e seus orgaos competentes, , 1 1ca a no art 1 o at· ·d d 
promovam a refiexão sobre a c d' - d . · , lVI a es que sociedade. on Içao e vida do surdo e sua inserção na 

~~- l:: Esta lei entra em vigor n': data de sua publicação. 
. Revoga_m-se as disposlçoes em contrário 

Sala das Reun1oes, 12 de novembro de 1999 · 
Ela.ne Matozinhos · 
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Justificação: A população surda do Brasil representa 2% das pessoas 
portadoras de deficiência do Pais, que, segundo estimativa da Organização 
das Nações Unidas, constituem 1 O% do total da população. • 

À medida que o. tempo avança, felizmente, os portadores de deficiência 
auditiva têm aumentado sua participação efetiva na sociedade, notadamente 
no mercado de trabalho. Também por causa disso é que se faz urgente a 
busca de uma inserção cada vez maior dos surdos no meio social das 

pessoas "normais". 
A Federação Mundial dos Surdos já celebra o Dia do Surdo no âmbito 

internacional, no dia 30 de setembro. A proposta ora apresentada, a nós 
sugerida pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, 
determina que o dia comemorativo recaia em 26 de setembro, em virtude de 
ser esse o dia em que, em 1857, com o nome de Instituto dos Surdos-Mudos 
do Rio de Janeiro (atual Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES -), 
foi criada a primeira escola para surdos do Brasil. 

Assim, em vista do exposto, esperamos poder contar com os colegas desta 
Casa para a aprovação do presente projeto, dotado de grande alcance social. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para 
parecer, nos termos do art. 190, ele o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 712/99 
(Ex-Projeto de Lei n° 623/95) 

Institui a Gratificação por Trabalho Noturno para servidor do Quadro de 

Magistério. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Farão jus à Gratificação por Trabalho Noturno, enquanto 

permanecerem nessa condição, professores e servidores do ensino 
fundamental e médio do Quadro do Magistério Público Estadual que exerçam 
atividades especificas do magistério nas unidades estaduais de ensino, em 
jornada noturna de trabalho. 

Art. 2° - Para efeito desta lei, considera-se trabalho noturno atividade 
desempenhada regularmente pelo servidor no periodo diário compreendido 
entre as 19 (dezenove) e as 23 (vinte e três) horas. 

Art. 3° -O valor da Gratificação por Trabalho Noturno corresponderá a 20% 
(vinte por cento) do vencimento básico do servidor. 

Parágrafo único - A gratificação de que trata o artigo não será incorporada 
ao vencimento do servidor em hipótese alguma, incluindo-se nessa exclusão 
as férias regulamentares, as férias-prêmio, outros afastamentos previstos em 
lei, ou aposentadoria. 

Art. 4°- O valor da Gratificação por Trabalho Noturno será computado para 
fins de cálculo da gratificação de Natal. 

Art. 5° - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

"' \" ~~------------------------------------------------~ 
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Justificação: A Constituição Federal estabelece em seu art. 7°, IX, ao 
enumerar os direitos sociais dos trabalhadores, que a remuneração do 
trabalho noturno seja superior à do diurno. 

No entanto, o Estado, ao estabelecer a remuneração de seus professores e 
servidores do Quadro de Magistério, não considera esse direito social como 
devido ao trabalhador urbano. 

É reconhecida por todos a maior quota de sacrifício que cabe aos 
professores que se dedicam ao ensino noturno. Muitas vezes já cumpriram 
jornada diurna de trabalho e avançam pelo período da noite, contribuindo 
para que outros trabalhadores venham a receber os benefícios da educação. 

Não há como negar a justiça da proposição que ora submetemos à 
aprovação desta Casa. Esperamos, portanto, o apoio dos nobres colegas à 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
novembro188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 945/99, da Comissão de Política Agropecuária solicitando seja remetido 

ofício ao Presidente da CEMIG com vistas a que a empresa informe a essa 
Comissão quais as áreas rurais dos Municípios de Augusto de Lima, 
Buenópolis, Corinto, Curvelo, Diamantina, Felixlândia, lnimutaba, Joaquim 
Felicio, Lassance, Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino e Santo 
Hipólito que não contam com energia elétrica. (-À Mesa da Assembléia.) 

N' 946/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Associação Brasileira de 
Agências de Viagens de Minas Gerais - ABAV-MG - pela posse de sua 
diretoria e de seu conselho para o biênio 1999-2001. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N' 947/99, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e aos familiares do 
Desembargador Antônio Pedro Braga manifestando pesar pelo falecimento 
deste.(- A Comissão de Administração Pública.) 

N' 948/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja remetido 
ofício ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho da 
MG-220 entre os Municípios de Corinto e Três Marias. 

N' 949/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja remetido 
ofício ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho 
rodoviário que liga a BR-135, no Município de Corinto, ao Município de 
Monjolos. 

N' 950/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja remetido 
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ofício ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho 
da MG-220 entre os Municípios de Monjolos e Diamantina. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

No 951/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando sejam remetidos ofícios ao 
Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
encaminhando manifestação de protesto da Loja Maçônica Estrela do 
Triângulo, do Município de Uberaba, contra a violência existente no Estado. (-
À Comissão de Direitos Humanos.) . . . 

No 952/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja remet1do of1c1o ao 
Secretário da Fazenda com pedido de explicações sobre o comportame;1lo 
diferenciado entre a fiscalização efetuada pela Administração Faze~dana 
Regional da SEF de Uberaba e a de Uberlãndia. (-À Mesa da Assemb~e1a.) 

N' 953/99, do Deputado Paulo Píau, solicitando seja remetido of~c1o ao 
Governador do Estado corroborando a reivindicação da .Assoc1açao_ dos 
Municípios da Micro Região do Vale do Rio Grande quanto a prorrogaçao de 
convênio celebrado com o DER-MG, tendo por objeto a cessão de uma 
patrulha motomecanizada. . . . . . 

N° 954/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja remet1~0 
ofício ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que se realize a l1gaçao 
de esgoto de dois imóveis localizados no Bairro Santa Tereza, em Belo 
Horizonte.(- Distribuídos à Comissão de Transporte.) . . . 

N' 955/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando . seja 
encaminhada ao Promotor de Defesa dos Direitos Humanos denuncia 
apresentada a esta Casa contra a Sra. Marlei das Graças Alves P1nto. . 

No 956/99, da Comissão de Direitos Humanos, sol1c1tando s_eja 
encaminhada ao Comandante-Geral da Polícia Militar denúncia de agressoes 
praticadas por policiais militares do Município de Manhuaçu. . . . 

No 957/99, da Comissão de Direitos Humanos, soliCitando s_eja 
encaminhada ao Corregedor-Geral da Polícia Civil denúnc1a de agr?ssoes 
sofridas pelo detento Franco Araújo Prata na 19• Delegacia de PoliCia de 
Belo Horizonte. . 

N' 958/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitan?o . seja 
encaminhada ao Promotor de Defesa dos Direitos Humanos denuncia de 
agressões sofridas pelo detento Franco Araújo Prata na 1 ga Delegacia de 
Polícia de Belo Horizonte. . . . 

N° 959199, da Comissão de Direitos Humanos, solic1tan?o. seja 
encaminhada ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos denunc1a d':' 
agressões sofridas pelo detento Franco Araújo Prata. (- D1stnbU1dos a 
Comissão de Direitos Humanos.) · 

_ São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva (2), João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu. 

Proposição Não Recebida 

"L-----------------------~ 
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- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretano da Fazenda com vistas à alteração dos arts. 29 e 30 do 
Regulamento do ICMS,_ prorrogando o prazo para aquisição de equipamento 
emtssor de cupom ftscal. (- Semelhante proposição foi apresentada 
antenormente pelo Deputado Antônio Carlos Andrada.) 

_ . COMUNICAÇÕES 
-. Sao lambem encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Saude e de Meto Ambiente, da Comissão Especial das Obras Municipais e 
dos Deputados Marcelo Gonçalves, Dimas Rodrigues, Carlos Pimenta (5) 
Marcto Cunha e Gil Pereira. ' 

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

Regtmento Interno, a seguinte comunicação: 
COMUNICAÇÃO 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento dos Srs. Rui 
Soares Oltmpio: Adélia Miranda, Vera Lúcia Nascimento Ribeiro, Jovelina 
Pt~hetro e Anton~o Jorge, ocorrido em 27/11/99, em Montes Claros. (-
ldenttca propostçao fot apresentada anteriormente pelo Deputado Carlos 
Ptmenta.) 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, membros da tmprensa, funcionários da Casa senhoras e 
senhores, sempre utilizo esta tribuna para defender os interess~s do povo do 
Norte de Mtnas e de todos os mineiros. Entre tantos e múltiplos assuntos de 
que tratet, o tunsmo assumiu destacado papel, pela sua importância no 
cresctmento soctal, econômico e cultural do Estado. 
. A_ luta que enfrento todos os dias é reflexo de meus sonhos, aliados aos de 
mutta gente. Esses sonhos nunca perecerão, mesmo considerando que 
SeJam convergentes os tn!eresses para o fortalecimento do setor, pois ainda 
exts~erl! muttos altados que duvidam do poder transformador do turismo. 

Nao e o caso de um homem que habitou essas montanhas e acreditou que 
Mtnas Gerats conseguiria redimir-se para retornar ao lugar merecido entre os 
matares desttnos do turismo no Brasil: George Normam Kutowa. Paulista de 
nasctmento, mmetro por opção, seu amor por essas terras era demonstrado 
quando levava, para além de nossas fronteiras, sua compreensão histórica e 
seu vasto conhectmento sobre a cultura e a vida de Minas Gerais. Homem 
c~lto, sabto, de forte personalidade, era um escriba notável, de raciocínio 
raptdo e ferozmente doce. Sua veia de jornalista era sagaz e, como 
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publicitário inquieto, realizava o impossível, mexendo com as tradições 
mineiras com seu espírito arrojado e empreendedor. O jornalismo e a 
publicidade deste Estado foram agraciados com sua convivência; todavia, o 
turismo foi sua vida .. 

Preciso citar cada um dos cargos que ocupou para lembrar sua 
capacidade. Entre tantos, foi membro do Conselho Estadual de Turismo, a 
pessoa que organizou, junto com o jornal "Estado de Minas", o Multiminas, 
um sucesso que demonstrou as possibilidades do futuro que, com certeza, 
colocará Minas na frente. 

Deixarei escritos, para que constem nos anais da Casa, todas as suas 
atribuições, os cargos que ocupou em Minas Gerais. 

Tudo isso é prova irrefutável de quem ousava, colocando em primeiro plano 
seus ideais e convicções, sabendo aonde poderia chegar. 

Minas mereceu conviver com George Norman Kutowa. Minas tem a 
obrigação de preservar sua memória e transformar seus ensinamentos em 
verdade e vida. É o mínimo que devemos fazer. 

Tenho também a obrigação de falar sobre o que ocorreu no último sábado. 
A Universidade Estadual de Montes Claros, da qual sou professora 
licenciada, está de luto, pois assistiu á trágica morte de alguns colegas, 
causada por um bárbaro acidente na BR-135, nas proximidades de Bocaiúva. 
Foram quatro professores mortos e mais o motorista. Vidas que partiram 
deixando para trás um rastro de sofrimento, incompreensão e indignação. 

A loucura do trânsito, há muito, está insuportável, colocando o cidadão 
brasileiro numa berlinda fatal. 

Nós, publicamente, deixando que a nossa seja a única voz a ecoar em 
nome dessas mortes e de tantas outras que vêm ocorrendo, a partir de 
agora, começaremos a chamar o DNER e o DER-MG de assassinos, nas 
rodovias, de pessoas que merecem viver. . 

Se não conseguimos transformar essa crua realidade a partir do exercício 
na vida parlamentar, resta-nos ser co-responsáveis pelo assassinato 
desenfreado causado pela omissão irresponsável das autoridades 
competentes, que considero detentoras de culpabilidade suficiente e 
colaboradoras para o extermínio de seres humanos. Como precisa doer a 
consciência desses homens e a nossa, caso contrário não podemos ser 
chamados de gente; monstros, sim, é o que somos. Falar "basta" é fácil, mas 
o difícil está na concretização de ações pertinentes que protejam o nosso 
povo dessas mortes estúpidas e cruéis. Precisamos ter a coragem e a 
humildade perante o povo mineiro para assumir tudo isso. 

As mortes foram inúmeras, e perdemos bons homens e mulheres. 
Deixaram de conviver conosco: minha querida amiga Adélia Miranda de 
Oliveira, V era Lúcia do Nascimento, o Prof. Antônio Jorge, Jovelino Pinheiro 
e Rui Soares Olímpio, fora outros que se encontram hospitalizados .em 

~L---------------------------------------------------~ 
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Montes Claros. 

Há tempos os mineiros de Grão-Mogol, mais precisamente das localidades 
de Barracão e Vale das Cancelas, anunciam as mortes que acontecem nas 
redondezas de suas moradias. Algo foi feito? Não. Será que essas vitimas da 
violência das estradas pouco importam? Parece que sim. Em Bocaiúva, no 
trevo da BR-135, aproximadamente há duas semanas, sucumbiu sob as 
rodas de veiculo uma menina com 7 anos de idade. Exemplos fartos estão 
disponíveis todos os dias nos jornais de todo o Estado e do Pais. Quantos 
mais precisam morrer? Não sei. Ontem, minha assessoria conseguiu levantar 
alguns dados estatísticos na Policia Rodoviária Federal sobre essa chacina 
motorizada, que entrego aos Srs. Deputados. Entretanto, nenhuma 
informação conseguimos na Policia Rodoviária Estadual, embora fossem 
feitas inúmeras e insistentes tentativas de contato por telefone, durante toda 
a tarde. Esperamos tê-las em breve. É preciso analisarmos com muita 
responsabilidade todos esses fatos, e, para tanto, buscarei, junto com a 
Comissão de Transportes, qual o mecanismo ideal para tratarmos do 
assunto: se uma CPI, uma comissão especial ou audiências públicas, mas 
não me calarei diante de tudo isso. Poderão ser propostas soluções em 
parceria entre o Legislativo, os governos e a sociedade civil. Sinto 
profundamente que isso seja o máximo que possa propor no momento. 

Para que meus colegas possam ter noção, até outubro deste ano foram 
registradas, na Policia Rodoviária Federal, 933 mortes. Foram 18.486 
acidentes, envolvendo quase 30 mil veículos. O nosso Norte de Minas, que já 
tem consigo a desgraça da seca, que já tem consigo mulheres chamadas 
"viúvas de maridos vivos", que já tem consigo a inoperância histórica da falta 
de políticas públicas de transformação, sofre com tudo isso. que começou a 
partir do momento em que a Rio-Bahia foi ligada às nossas rodovias. 
Passamos a ter, cada vez mais, acidentes e mortes. Em localidades como 
Grâo-Mogol, o problema poderia ser parcialmente resolvido com uma 
passarela, e, para tanto, já fui quatro vezes ao DNER. Com dois redutores de 
velocidade, como o que temos para o Aeroporto de Confins, o problema seria 
totalmente resolvido. Será que a vida das pessoas será tratada, dessa forma, 
pelo orçamento, que diz apenas não haver verba? Vamos recorrer, também, 
ao DER-MG porque o primeiro protetor de nosso cidadão é o seu município, 
e o das nossas estradas, o DER-MG. 

Se não estamos conseguindo diretamente com o DNER, é preciso que o 
Estado se responsabilize, e acho que posso falar, neste momento, também 
em nome do meu colega e amigo Deputado Carlos Pimenta e por cada 
Deputado do Norte de Minas e das nossas cidades queridas, para 
homenagear essas pessoas que se foram. Quem sabe amanhã não seja 
necessário que nenhum de ·nós esteja estrangulado, com o braço para um 
lado e a cabeça para o outro naquelas estradas? Será que a visibilidade 
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precisa ser a causa da morte de um representante legitimo do povo, para 
que, ai, sim, o Norte de Minas passe a ser visto com outros olhos pelas 
autoridades competentes? 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputada Elbe 
Brandão. Gostaria de cumprimentar V. Exa. por subir à tribuna para discutir 
dois temas que, embora sem conexão entre si, são igualmente relevantes 
para a vida de nossa gente. V. Exa. denuncia, com muita propriedade, a· 
carnificina que acontece nas estradas de Minas Gerais. Tantas mortes de 
pessoas desconhecidas, de pessoas importantes, de pessoas queridas, 
enfim, perdas de vidas humanas. É isso que V. Exa., com a coragem que lhe 
é peculiar, mais uma vez denuncia dessa tribuna. Nós também somos co-
responsáveis pela administração pública em nosso Estado. V. Exa., com 
absoluta propriedade, vem, mais uma vez, à tribuna da Assembléia 
Legislativa denunciar o que está acontecendo, cobrar providências das 
autoridades, para que não aconteça mais, para que paremos de perder, de 
forma inútil e imbecil, vidas humanas que são tão preciosas para nossa 
gente. 

O segundo tema que V. Exa. aborda também me toca profundamente e de 
perto. V. Exa. lembrou, com muito carinho e saudade, essa figura 
maravilhosa e importante do jornalismo, esse homem ligado ao "trading" 
turístico, enfim, homem de personalidade multifacetada, que tantos serviços 
prestou a Minas Gerais, que foi nosso George Normam. Estava viajando e 
não pude participar pessoalmente de sua despedida, mas quero lembrar que 
George Normam prestou os mais relevantes serviços a Minas Gerais e a Belo 
Horizonte. Por exemplo, foi ele quem implantou o Parque das Mangabeiras e, 
no Governo Mauricio Campos, fez muitas obras em Belo Horizonte e em 
Minas Gerais. V. Exa. está de parabéns por prestar essa homenagem, e junto 
minha voz à de V. Exa., para uma palavra de despedida muito carinhosa 
dessa grande figura humana, desse grande homem que tantos serviços 
prestou a Minas, que foi George Normam. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Elbe Brandão, também 
quero me juntar a V. Exa. e ao Deputado Amilcar Martins nessa tristeza pela 
morte de George Normam. Gostaria, rapidamente, de comentar sobre esse 
trabalho cuidadoso feito pela Deputada Elbe Brandão, de levantamento dos 
acidentes e mortes do Norte de Minas. É muito importante, porque demonstra 
a situação de risco em que está colocada a população de Minas Gerais, as 
famílias. Essas mortes recentes ocorridas no Norte de Minas chocaram todos 
nós. O pronunciamento de V. Exa, feito dessa tribuna nesta tarde, é muito 
importante e chama a atenção das autoridades para o aumento do trânsito 
naquela região. E mais: tive oportunidade de, com outros Deputados, estar 
numa CPI em que pudemos verificar como tem sido fácil a obtenção da 
Carteira de Habilitação em Minas Gerais. É claro que não é só essa a 
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Por isso, gostaria de parabenizá-la. Essa é uma situação delicada para 
M1nas Gerais, especialmente para o Norte de Minas. Estaremos, com v. 
Exa., lutando para defender a vida dos mineiros que fazem uso dessas 
estradas, que são utilizadas, também, por pessoas que não estão em 
condições de dirigir, por questões de drogas e bebidas ou por terem 
comprado as sua Carteira de Habilitação. Parabéns pelo pronunciamento de 
V. Exa., nesta tarde, na Assembléia. Obrigado. 

A Deputada Elbe Brandão* - Quando as pessoas morrem, alguns pedem 1 
m1nuto de silêncio, outros aplaudem a vida que viveram e trilharam. Em nome 
dos meus colegas da UNIMONTES, em nome das pessoas que morrem no 
Norte de Minas e em nome do nosso bravo amigo George Normam, farei, da 
mmha voz e das minhas denúncias, a forma de, no mínimo, sentir-me digna 
de ter sido amiga, companheira, e de ter sido norte-mineira e representante 
daquele povo. Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

Deputadas da Assembléia Legislativa, venho, mais uma vez, à tribuna da 
Assembléia Legislativa, que é a tribuna da representação do povo de Minas 
Gerais, para tecer comentários e manifestar a minha apreensão diante de 
tantas e tão graves denúncias, sobre diferentes aspectos e irregularidades 
que ocorrem, neste momento, em vários órgãos do Poder Executivo do 
Estado de Minas Gerais. A minha preocupação dá-se por duas razões 
distintas. Por um lado .. pela importância e pela gravidade que as denúncias, 
em si mesmas, tém. E preciso que se apure com serenidade e seriedade 
dando amplo, legitimo e irrestrito direito de defesa a todas as pessoa~ 
envolvidas nessas denúncias. Não sou daqueles que, com facilidade, jogam 
lama na honradez e na probidade de pessoas, porque depois é muito difícil 
desfazer o estrago causado por uma meia verdade, por uma intriga, por uma 
fofoca e por uma palavra descuidada. Entretanto, é preciso que se apure tudo 
1sso, para preservar a imagem da administração pública no nosso Estado. 
Faço isso como Deputado da Oposição, ou seja, cumprindo a tarefa que a 
Constituição determina para todos nós: "entre as funções do Deputado está 
aquela de fiscalizar o Poder Executivo". Não podemos abrir mão dessa 
prerrogativa, sobretudo nós, da Oposição, nesta Assembléia. Estamos aqui 
atentos e vigilantes, para cobrar do Poder Executivo e do Governo do Estado 
respostas e esclarecimentos sobre todas essas questões. Começo, 
evidentemente, pela questão da CASEMG. 

A CASEMG, como foi amplamente noticiado, pagou não apenas tudo que 
dev1a e podia aos seus funcionários, no ano de 1999, como também, num 
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gesto de magnanimidade, num gesto de extrema generosidade da sua 
diretoria, quis, nas palavras do seu Presidente, dar aos seus-"casengueiros" 
também o adiantamento do 14° salário. Quero frisar isso, para que fique claro 
para todos que me ouvem neste momento .. Ele quer antecipar o pagamento 
do 14° salário do ano 2000. Quantos de nos, Sr. Pres1dente. saberemos se 
ainda estaremos vivos no f1nal do ano 2000? Isso a Deus pertence. ·No 
entanto, entendeu a diretoria da CASEMG que deveria fazer um mimo aos 
"casengueiros" e pagar o 14° salário. 

Agora vem o Governador Itamar Franco mostrar indignação, dizendo que 
não sabia de nada. Parece até que já tomou a decisão, hoje, de punir esses 
excessos da sua administração. Mas vem atrasado o Governador e alega 
desconhecimento de causa. 

Da mesma forma ele age em relação à questão do aumento de tarifas da 
CEMIG para a população de baixíssima renda. O Governador faz um jogo de 
cena e diz que não sabia de nada, como se não soubéssemos, todos nós, 
que 0 Presidente da CEMIG é seu companheiro inseparável em todas as 
suas viagens, em todas as circunstâncias, em todos os momentos e em 
todos os minutos da sua administração. Mas o Governador Itamar Franco 
mostra surpresa, mostra perplexidade, exige e cobra explicações. Portanto, 
mais uma vez, o Governador Itamar Franco fala para a população de Minas 
Gerais que não sabia de nada. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos também denúncias envolvendo a 
ADEMG. Essas denúncias foram recebidas pelo Deputado João Leite. Ele 
não foi procurá-las, mas funcionários da ADEMG que aqui estiveram fizeram 
denúncias de diferentes graus de gravidade, que têm suscitado, até mesmo 
por parte do Ministério Público, uma profunda preocupação e têm sido, 
portanto, objeto de investigação. O Governador do Estado de M1nas Gera1s, 
que tem a tarefa constitucional de fiscalizar as ações de seus subordinados, 
mais uma vez não sabia de nada. 

Temos a indicação para Diretor-Geral da CODEVALE do Sr. José Felipe 
Mola, que passará pelo Plenário da Assembléia Legislativa. Esse senhor foi 
condenado pelo Tribunal de Contas do Estado e indicado pelo atual Governo 
para assumir uma função muito importante na estrutura administrativa do 
Estado. 

Finalmente, para lembrar apenas mais um caso, temos as questões 
envolvendo não a indicação, mas a designação pelo Governo de Minas 
Gerais, no dia 29 de outubro passad·o, do Sr. Willon Braga de Oliveira para 
Diretor-Geral do IPEM. Essa questão da designação não significa, Srs . 
Deputados, um artifício do Governo de Minas e do Governador para evitar 
que 0 Sr. Wilton Braga de Oliveira fosse sabatinado por est~ Casa, pela 
Assembléia Legislativa, como determina o art. 62 da Const1tuiçao? D1go 1sso 
porque tudo leva a crer que o Sr. Wilton Braga de Oliveira não pode ·,ser 
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sabatinado. O Governo devia saber, previamente, que ele não tem um 
curriculo, mas uma folha corrida, um prontuário na justiça e na policia. Por 
isso ele não pôde ser sabatinado pela Assembléia Legislativa. 

Não vou fazer a gracinha de exibir metros, como alguns fazem, para 
aparecer, mas vou listar, aqui, muitos processos em que está envolvido o Sr. 
Wilton Braga de Oliveira. 

Há um total de 31 processos em que ele figura como réu, neste momento, 
na justiça de Minas: 8 de execução fiscal; 13 de execução por não-
pagamento de dividas a terceiros, como Bancos, etc.; 1 ordinário de 
cobrança e outros 9 por razões diferentes. Para que não digam que estou 
mentindo, tenho aqui a relação de cada um deles. Vamos citar, apenas a 
titulo de exemplo, os processos de execução fiscal. Ele figura como réu em 
processos de execução fiscal distribuídos pela Fazenda Pública do Estado de 
Minas Gerais nos seguintes dias: 30/7/98, 24/9/98 e 2/1 0/97; e em um 
processo de execução fiscal distribuído pela Fazenda Pública do Município 
de Belo Horizonte em 12/5/92. Ele figura como réu em vários outros 
processos de execução pública e também em processo de execução 
distribuído em 17/5/94, cujo autor é o Banco Real S.A.; em processo na 253 

Vara Cível, distribuído, em 17/5/94, pelo Banco Real S.A.; em processo do 
Banco Real S.A. distribuído no dia 17/5/94 e em processo do Banco Industrial 
e Comercial distribuído no dia 18/5/94. Além de tudo isso, ele ainda figura 
como réu em processo de execução do Banco Real distribuído no dia 
25/5/94; em um processo do Credireal distribuído no dia 7/6/94 e em um 
processo da Rótulo Indústria e Comércio de Roupas distribuído no dia 
30/8/94. Tenho aqui a relação completa de todos os processos, no entanto, o 
Governador Itamar Franco não sabe de nada. Será que ele, realmente, não 
sabe de nada? Tenho minhas dúvidas, mas quero fazer justiça ao 
Governador. E possível, Sr. Presidente, que ele não saiba de nada. Os 
senhores sabem por quê? Porque ele é um omisso, um ausente. O 
Governador Itamar Franco só cuida de seu projeto pessoal de candidatar-se 
à Presidência da República no ano de 2002. Por tudo isso ele não sabe de 
-absolutamente nada que acontece em nosso Estado. Ele é um omisso, um 
ausente, um não-assumido como Governador. Até hoje ele não assumiu o 
Governo efetivo do Estado. Por todas essas razões, estamos vendo que, em 
Minas, a administração pública cai rapidamente para o descalabro e o 
descontrole absoluto. Os chefes, os responsáveis pela fiscalização desses 
atos estão omissos, viajando, passeando na Europa e nos Estados Unidos, 
fazendo proselitismo político e campanha para a Presidência da República. 
Esse é o resultadO! do descalabro a que chegamos na administração pública 
de Minas Gerais. E preciso dar um basta nessa situação. Vou, mais uma vez, 
cobrar, desta tribuna: Governador Itamar Franco, deixe de ser omisso, de ser 
o não-assumido, assuma finalmente o Governo de Minas Gerais. 
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O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 

Amilcar Martins. Gostaria de deixar bem claro que, hoje, começo a 
conscientizar-me de que nasci em uma terra abençoada por Deus. Juiz de 
Fora tem que aplaudir de pé o Governador de Minas Gerais que, inclusive, 
assume o papel de Prefeito da cidade. Ele já liberou 400km de asfalto para 
serem implantados na região periférica do município. Anteontem, esteve lá, 
inaugurando mais um Batalhão da Policia Militar, a iluminação da· Catedral 
Metropolitana de Juiz de Fora e toda a iluminação da Av. Rio Branco, com 
4km de extensão. Além de tudo, há, ainda, o empréstimo da COPASA para a 
CESAMA, de R$3.000.000,00, para se fazer um depósito de lixo de Primeiro 
Mundo. 

Temos de agradecer tudo isso ao Governador Itamar Franco. Obrigado, 
Governador. Continue na atitude de Prefeito de Juiz de Fora, porque estamos 
muito satisfeitos. Não se esqueça, porém, que Minas Gerais tem mais de 800 
municípios. Obrigado, Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins• - Agradeço o aparte de V. Exa., mas ele 
deveria lembrar-se também de, se possível, nas horas vagas, ser Governador 
de Minas Gerais. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Amilcar Martins, estou 
acompanhando a questão da ADEMG e vou ingressar com uma 
representação contra o seu Presidente, em virtude das _diversas 
irregularidades, como as duas empresas da Bahia que abnram filiaiS em 
Sabará e Santa Luzia. Agora, um ex-assessor da ADEMG assume que 
colocou como proprietários da Lúmina - que venceu as concorrências do 
Mineirão- os irmãos e não sabe quem recebeu o dinheiro da obra realizada 
naquele estádio. Desde o mês de março o Governo sabe dessa situação na 
ADEMG, mas até hoje nenhuma providência foi tomada. Portanto, 
buscaremos o Promotor do patrimônio público, afim de que possa denunc1ar 
a ADEMG. Muito obrigado, Deputado Amilcar Martins. _ . 

O Deputado Amilcar Martins -Agradeço o seu aparte, Deputado Joao Leite, 
cumprimentando-<> por sua atitude de coragem, de coerência, fiscalizando 
efetivamente o Poder Executivo. Termino a minha fala fazendo um apelo e 
uma convocação a todos os Deputados da Assembléia Legislativa. Não é 
possível convivermos com isso, ou seja, o fato de o Governo do E_stado 
cometer a irresponsabilidade de indicar para cargos da alta . d~reçao da 
administração pública do Estado pessoas que não estão à altura, pessoas 
que, em vez de terem um "curriculum vitae", uma folha de serv1~os prestad_os, 
têm uma folha na policia, têm um verdadeiro prontuário .. Nao e poss1vel 
convivermos com isso. Portanto, conclamo todos os Deputados: Ainda hoje, 
estaremos votando a indicação ou não do Sr. José Felipe Motta para Diretor-
Geral da CODEVALE. Vamos derrubar essa indicação, a· fim de mostrar ao 
Governador Itamar Franco que se ele não faz a sua parte, a Assembléia 
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Legislativa está vigilante e saberá fazer a sua. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

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

Deputadas, público presente, cumprindo o nosso papel de vigilante da 
segurança pública, cumprindo o compromisso assumido com a bandeira da 
segurança pública, vimos, com muito pesar, comunicar que, mais uma vez, 
tivemos a perda de um policial militar defendendo a nossa querida sociedade 
mineira. Portanto, não poderia deixar de vir a esta tribuna, a fim de deixar 
bem claro como a vida desses policiais, desses servidores da segurança 
pública está sendo banalizada a cada dia. Enquanto ouvia atentamente as 
palavras da Deputada Elbe Brandão, que comentava os acidentes de trânsito 
no Norte de Minas, pensava como a vida está banalizada, principalmente do 
nosso servidor da segurança pública. O Cabo Assuero Victor Cabral foi 
enterrado ontem no cemitério Bosque da Esperança. Esse policial foi atingido 
por dois disparos, quando foi chamado para verificar dois suspeitos, em uma 
moto, nas proximidades de uma casa lotérica, na Av. Isabel Bueno, n° 1.340, 
na região Norte da Capital. Esse policial, que foi abordar os dois suspeitos, 
infelizmente, não tinha uma arma na mão. 

Não tinha uma arma para fazer frente ao crime, que vem crescendo. Uma 
arma que deveria estar nas suas mãos, e que não sabemos porque não 
estava. Não sabemos se ele estava epreocupado com o Natal que está por 
chegar, ou será que estava preocupado com os grupos que vêm batendo de 
frente com a policia? Hoje o policial pode abordar uma pessoa suspeita com 
a arma na mão. Temos essa preocupação, diante do caso do Cabo Assuero 
Victor Cabral e do Capitão Zinato, que também foi atingido com um tiro; 
felizmente não perdemos mais um policial porque ele estava de colete. 

Ontem, pudemos pessoalmente constatar que, do tiro que o Capitão levou, 
havia uma marca profunda na região toráxica, ou seja, não perdemos mais 
um policial, porque ele estava de colete. Vimos aqui, mais uma vez, 
denunciar que a segurança pública, na verdade, não consegue fazer a 
própria segurança. 

O nosso policial militar está numa situação dificil, e não me cansarei; virei a 
esta tribuna, quantas vezes forem necessárias, denunciar que a vida do 
servidor de segurança pública, seja ele policial civil, policial militar, rodoviário 
ou federal, está sendo banalizada, porque infelizmente não é dado a esse 
servidor, a esse guardião da comunidade, o mesmo respeito, a mesma 
atenção que é dispensada aos outros. 

O policial deixou a viúva Jane Maria Mourão e três filhos: Victor Mourão de 
Oliveira Cabral, de 14 anos; Rafael Mourão de Oliveira Cabral, 13 anos; e 
Rosana Maria Mourão Cabral, 11 anos. 
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Venho aqui com muita tristeza, e daqui a pouco concederei um aparte ao 

nobre Deputado Miguel Martini, que esteve comigo nó cemitério, onde 
constatamos várias escolas presentes, e suas crianças com cartazes, 
manifestando tristeza pela perda daquele policial. Um policial exemplar, que, 
durante 13 anos, dedicou-se a sua carreira como o servidor público tem que 
fazer: foi um guardião da comunidade mineira. 

As próprias crianças e a população estavam, no enterro, cobrando das 
autoridades uma segurança melhor, mas, acima de tudo, gostaríamos que 
aquele policial estivesse vivo. 

Numa dessas cobranças, detectamos um manifesto que a população dessa 
região fez questão de tornar público junto à imprensa presente naquele local 
e fez também questão de distribuir a todos os policiais militares e à· 
população civil que lá se encontrava. Ficamos admirados -e tenho a certeza 
que vai ser confirmado aqui pelo Deputado Miguel Martini -, pois lá a 
população civil era grande e gostava muito daquele policial. Não poderia 
deixar de ler o manifesto, que diz o seguinte: (-Lê:) 

"Belo Horizonte, 29 de novembro de 1999. Manifesto aos órgãos de 
imprensa. Nós, comerciantes, trabalhadores e cidadãos do Bairro Jaraguá e 
redondezas, vimos manifestar o nosso mais profundo sentimento pela perda 
do policial Cabral, um homem a quem aprendemos a respeitar e admirar 
pelas suas qualidades de policial e ser humano. 

Queremos, nesta oportunidade, perguntar aos órgãos e entidades 
responsáveis pela punição dos bandidos que rondam as comunidades, 
tirando a vida e abusando dos trabalhadores. Onde estão· os direitos 
humanos para socorrer essas pessoas que estão diante desses bandidos? 
Cidadãos e policiais sem direito à própria defesa, mantendo a vida sob 
constantes riscos. Queremos dar um basta a essa situação de terror que a 
sociedade vive. 

Enquanto pessoas de bem passam fome, bandidos são alimentados com .. 
impostos que pagamos e que deveriam ser empregados em quem de direito 
merece e necessita. Sem mais para o momento manifestamos aqui a nossa 
indignação por esse dito direito humano." 

Gostaria de fazer uma ressalva a esse manifesto. Entendemos a 
preocupação da população e entendemos que isso é um clamor público. Este 
Deputado tem vindo à tribuna e denunciado que a segurança pública precisa 
passar por melhorias. Mas, acima de tudo, se o policial que está fazendo a 
ronda na madrugada não tem um colete para se proteger, não tem um rádio 
de comunicação, não tem uma viatura, mora na periferia, ao lado do bandido, 
esse policial precisa ter dignidade. 

E não vou cansar de defendê-los enquanto for Deputado, enquanto aqui 
estiver, porque esses homens também são seres humanos, também têm 
direitos humanos que precisam ser vistos da mesma forma e pesados na 
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mesma balança por quem quer que seja: Comissão de Direitos Humanos 
desta Casa, da Câmara Municipal, da Câmara Federal ou qualquer 
organização não governamental. 

Aquele policial deixou esposa e filhos. Sentimos isso na pele. Temos a 
certeza de que o Deputado Miguel Martini, quando lá esteve sentiu também 
pois viu a esposa e a mãe daquele policial em prantos. E nã~ sabemos com~ 
acalentar aqueles filhos, não sabemos que tipo de palavra de conforto 
podemos levar-lhes. Nesse momento, acabo até me emocionando, porque a 
vrda do nosso policial está sendo banalizada. 

Fica aqui a recomendação do Deputado Sargento Rodrigues, um Deputado 
que trabalhou 14 anos na Polícia Militar, um Deputado que passou 9 desses 
14 anos na rua, e que teve também um de seus patrulheiros baleados por um 
bandido. Ficou paraplégico, preso numa cadeira de rodas. Policiais, abordem 
com arma na mão. O policial tem de se precaver porque, se não der 
segurança. a si mesmo, como vai dar segurança a quem quer que seja? 
Quem esta na lrnha de fogo é o policial, quem está em dificuldade é ele. 
Policial não tem bola de cristal, e a polícia não dispõe de mecanismos 
técnicos para que, antes de uma abordagem, possa prever que aquele 
cidadão vai tirar a sua vida. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, 
quero agradecer a V. Exa. e dizer que estávamos lá, ontem, por ocasião do 
enterro do companheiro Assuero, que é irmão da nossa comunidade. A sua 
família toda é do nosso relacionamento no Bairro Jaraguá. Aproximadamente 
ha crnco meses, no mesmo bairro, na mesma comunidade os mesmos 
bandidos, ou seja, com o mesmo "modus operandi", invadira~ um boteco, 
assaltaram, voltaram dois ou três dias depois, roubaram e mataram o dono. 
Foi feita uma manifestação e, diante disso, fomos ao Comandante-Geral da 
Polícra MiUtar, que se dispôs a fazer um trabalho naquela região. Fomos á 
Polrcra Crvrl, porque ali existe uma "boca-de-fumo" chamada Saigon ou 
Camboja, algo assim, um lugar violento de venda de drogas. 

O grave não foi tanto a violência, mas o requinte de crueldade: as 
coronhadas que deram no rosto dele, os chutes que deram com ele caido no 
chão. E quem estava ali protegendo a sociedade? Um único cidadão, um 
Cabo despreparado em termos de equipamento; não tinha um colete protetor, 
nem sei quanta munição tinha na arma. Percebeu o assalto que ia ocorrer, 
ch~mou reforço, veio o reforço; os bandidos esconderam-se, esperaram a 
polrcra sair e se vingaram. Mais que isso, saíram atrás, porque os dois 
conseguiram fugir. A polícia conseguiu fechá-los. Mataram um outro cidadão 
atiraram n_o carro e ainda tentaram matar o comparsa que a policia consegui~ 
prender. E uma violência que já está num nível insuportável. No passado, a 
polrcra era respeitada; hoje, nem isso está acontecendo. Ficamos nos 
perguntando: se fossem dois policiais com colete protetor, devidamente 
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armados, provavelmente o Assuero não estaria morto neste momento, 
porque isso intimidaria os bandidos. 

o que estamos vendo é uma violência crescente, uma violência que se 
propaga cada vez mais, e alguma coisa o Governa~or Itamar Franco tem de 
fazer. Ele tem de dar uma atenção a essa s1tuaçao. Falo 1sso com murta 
tranqüilidade: pelos contatos que tenho na Polícia Militar, ainda creio que 
temos uma das melhores polícias deste Pais, mas ela precisa, de fato, estar 
aparelhada para dar segurança. . .. . . 

Naquela região há muitos ataques, é uma região de enorme v1olencra. F1ca 
aqui o nosso lamento. Parabéns a V. Exa., que estava lá como re'presenta.nte 
da classe. Quero registrar a presença do Comandante-Geral da Pol1c1a 
Militar, que foi dar seu apoio ao Cel. Severo. Tenho a certeza de que, 
conforme conversa que tive depois, fica sempre mais um alerta: a socredade 
precisa de segurança. Precisamos aparelhar bem os nossos homens para 
que possam oferecer essa segurança. Precisamos lhes_ oferecer todo o 
respaldo, pois, caso contrário, teremos uma mversao: os bandrdos

1 
dominarão. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Sargento Rodrigues, 
gostaria de fazer coro com a voz de V. Exa., á voz da. comunidade qu~ 
lamenta o falecimento do policial Cabral. O Deputado M1guel Martrm esta 
coberto de razão. É o momento que temos para trabalhar de outra forma a 
questão da segurança pública. Não é a primeira, a segunda nem a terceira 
vez em que V. Exa. ocupa a tribuna. Lamentavelmente, e.m algumas 
oportunidades, também estive aí para denunciar, para mostrar a socredade 
que os nossos policiais estão morrendo na mão de bandidos. . . 

A luta é importante, e gostaria que V. Exa. estivesse com mu1ta firmeza, 
porque penso que a Casa pode e deve trabalhar a questão da segurança 
pública com a seriedade que merece. . . . . . _ 

Todos vamos estar, se Deus quiser, buscando, rerv1ndrcando a crraçao da 
Comissão de Defesa Social, para que a segurança pública seja tratada 
enquanto segurança pública, enquanto política pública, sem nenhuma outra 
ingerência, sem outra interferência como a que a tem deturpado e, as vezes, 
desestabiliza as instituições. Parabéns a V. Exa. 

Quero deixar, mais uma vez, a minha solidariedade á família. Finalizando, 
querido Deputado, quero pedir a Deus que abençoe os. n~ssos policiais: 
porque, hoje, quando a rua está cheia de bandidos e de v1olenc1a, arnda ha 
quem nos defenda. · . 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte· da nobre colega. 
Gostaria de dizer que contarei com o apoio dos demais pares desta Casa, 
porque a questão da segurança pública diz respeito a todos nos, a todos os 
Deputados e a toda a sociedade. . 

Tenha certeza, Deputada Elaine Matozinhos, de que sempre estarer atento, 

~L_--------------------------------------~ 



92 
vigilante, denunciando e defendendo a idéia de que o nosso policial 
também tem direitos humanos, que a sociedade que trabalha, a sociedade de 
bem tem que ter os seus direitos respeitados aqui. E, enquanto aqui 
estivermos, estaremos cobrando, acima de tudo, a Comissão de Defesa 
Social. Mais que nunca ela tem de voltar a existir nesta Casa, para que seja o 
foro adequado para tratar as questões de defesa civil e de segurança do 
nosso Estado. 

Gostaria de deixar, Sr. Presidente, o meu último apelo e a minha última 
frase: aqui defenderemos o direito à vida, mas o direito à vida de todos, seja 
policial ou qualquer cidadão. Qualquer um, sem discriminação: estaremos 
defendendo, acima de tudo, o direito à vida. Nossos policiais merecem todo o 
respeito e toda a consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputados presentes, 

senhoras e senhores, imprensa, caros colegas, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, concederei aparte ao Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Carlos 
Pimenta, solicitei aparte para que pudesse fazer alguns esclarecimentos. 
Estávamos ontem aqui, na Comissão de Direitos Humanos, com a presença 
de muitos Deputados, discutindo a segurança dos taxistas. Houve um debate 
público da Assembléia Legislativa com a presença dos taxistas da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de cuidar da segurança 
desses profissionais. 

Quero lamentar que, no local onde há um mês a policia já estivera presente 
- e que, pelo que o Deputado Miguel Martini relatou, é um lugar de boca de 
fumo -, não tenha sido feito nada ainda pela polícia judiciária, que deve 
investigar. As pessoas ainda estão soltas nas ruas. Seria a Comissão de 
Direitos Humanos culpada? Não, a Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa não é a culpada. Não sou policial, e a Comissão de 
Direitos Humanos também não é. Esperamos que o sistema de segurança 
possa cumprir seu papel. 

Outra questão que queremos lamentar é a perda do Cabo Consuelo 
Cabral, que não tinha um colete, enquanto o Capitão baleado tinha. É 
momento de a Assembléia Legislativa discutir esse tema, porque o 
orçamento do Estado, em que se destinam equipamentos para a polícia, está 
na Casa, para discussão. 

Terminando, agradecendo a oportunidade que o Deputado Carlos Pimenta 
me concedeu, quero dizer que há menos de um mês o Plenário da 
Assembléia Legislativa rejeitou duas emendas de minha autoria. Uma 
concedia indenização ao policial morto ou tornado inválido numa ação. É o 
caso do Cabo Consuelo Cabral neste momento. A outra concedia um 14° 
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salário como abono ao policial que efetivamente desenvolve o seu trabalho 
nas ruas, combatendo a criminalidade. Também é o caso do Cabo Consuelo 
Cabral. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado João Leite e o 
cumprimento pelo aparte. 

Sr. Presidente, iniciando a minha fala, gostaria de fazer coro com a 
Deputada Elbe Brandão quando, com muita propriedade e em nome do 
Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, apresenta suas condolências à 
família UNI MONTES e à população de Montes Claros, pela perda irreparável 
de cinco pessoas, professores e o motorista que estavam em serviço pela 
Universidade, transitando pela BR-135, hoje denominada "estrada 
assassina", que tem ceifado vidas de pessoas de bem da sociedade de 
Montes Claros e do Norte de Minas. 

Nesse trágico acontecimento do dia 27 de novembro, na BR-135, próximo à 
cidade de Bocaiúva, morreram o Prol. Antõnio Jorge, a Profa. Jovelina 
Pinheiro, a Sra. Adélia Miranda Oliveira, minha querida e saudosa amiga e 
professora Verinha, Vera Lúcia Nascimento Ribeiro, e o Sr. Rui Soares 
Olímpio, motorista do veiculo, que se dirigiam à cidade de lbirité para 
ministrar um curso da unidade superior. Jamais em Montes Claros se viu uma 
comoção tão grande como com a morte dessas pessoas. 

Quero apresentar pêsames em meu nome e em nome dos Deputados da 
Casa e, de maneira especial, da Deputada Elbe Brandão, do Deputado José 
Braga, que hoje preside a nossa reunião, dos Deputados Gil Pereira, Arlen 
Santiago e Wanderley Ávila, e ainda tomo a liberdade de apresentar 
pêsames em nome dos Deputados João Batista, Doutor Viana e Márcio 
Kangussu, que têm uma ligação muito profunda com a região norte-mineira. 
Assim, apresentamos as nossas condolências, a nossa dor profunda pela 
perda desses entes queridos, dessas pessoas que ajudaram a construir com 
dignidade, moral e trabalho a maior univesidade do Estado de Minas Gerais, 
a UNIMONTES. E que deixam um sentimento irreparável de muita dor nos 
professores, funcionários, alunos e na sociedade de Montes Claros e de todo 
Norte de Minas. Ficam os nossos sentimentos registrados. 

Fica também, Sr. Presidente, fazendo coro com a Deputada Elbe Brandão, 
a nossa indignação contra o estado precário das estradas mineiras. É 
lastimável a situação das estradas do Estado. Hoje em dia, qualquer pai de 
família, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que se aventurar a viajar 
pelas nossas estradas, literalmente estará expondo sua vida a risco de morte, 
a risco de acidente fatal. 

Os números não nos deixam mentir. Só neste ano, até o mês de outubro, 
foram 18.486 acidentes nas estradas mineiras. Novecentas e trinta e três 
pessoas perderam a vida, em acidentes que envolveram quase 30 mil 
veículos. 
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E pensávamos nós que a precariedade das estradas era uma 

característica do Norte de Minas. Mas, no final de semana, ao fazer uma 
visita às minhas duas filhas que estudam na Faculdade de Medicina de 
Alienas, constatei que de Nepomuceno àquela cidade existem trechos quase 
intransitáveis. Pensava eu que essa desgraça teria se abatido, era inerente, 
era própria somente da região do Norte de Minas. No entanto, no Sul do 
nosso Estado, as estradas também estão, de certa forma, em estado 
lastimável, expondo nossa vida, todos os dias, a um acidente fatal. 

Gostaria de fazer um apelo, principalmente nesta semana, quando a 
Assembléia Legislativa, num gesto de confiança no DER-MG, está prestes a 
aprovar um projeto de grande importância, que é o do FUNTRANS, que será 
um fundo com bastante dinheiro, com bastantes recursos, para que o 
Governo deste Estado possa executar obras e dar um pouco de tranqüilidade 
à população mineira e, especialmente, à população Norte-mineira. 

Entendo que esse projeto será, sem dúvida alguma, a grande contribuição 
do Poder Legislativo, a grande contribuição dos Deputados mineiros, num 
gesto de extrema confiança, para que o DER possa, efetivamente, utilizar 
bem esses recursos para consertar nossas estradas. 

Mas vou além, Sr. Presidente. Gostaria imensamente que esta Casa, por 
sua Comissão de Transporte, que é permanente, marcasse urgentemente 
uma audiência com o Sr. Ministro dos Transportes Eliseu Padilha, para lhe 
mostrar, com dados estatísticos da própria Policia Federal, o absurdo que é 
hoje o nosso Estado, em termos de malha viária. 

É necessário que o Sr. Ministro tome conhecimento. É necessário que o Sr. 
Ministro, quando trouxer alguma programação para o nosso Estado, quando 
implantar algum projeto de recuperação das nossas estradas, que o faça em 
caráter definitivo; que não faça como fez na BR-135, anunciando recursos 
para sua recuperação, para poder torná-la mais segura, sem que os recursos 
fossem suficientes sequer para o começo, para consertar os 1 Okm entre 
Montes Claros e Bocaiúva. Pelo anúncio, os recursos seriam suficientes para 
recuperar o trecho de Montes Claros a Corinto, num total de 220km, mas não 
deram nem para 1 Okm, nem para começar o serviço. 

Quero, Sr. Presidente, fazer esse apelo, porque somente quem perde um 
ente querido, o esposo, o filho, a mãe ou o pai, pode sentir a dor, pode sentir 
o desespero, pode sentir e pode ser testemunha do inconformismo de ver 
que o nosso Estado está absolutamente abandonado, que as nossas 
estradas não oferecem nenhuma condição de tráfego, nenhuma segurança. 

Chega de falácia e de retórica, é preciso partir para uma programação 
prática, é preciso que os Deputados ajam. É preciso que o Governador deste 
Estado, Sr. Itamar Franco, possa exercer o seu papel de Governador, possa 
exigir que Minas Gerais tenha um tratamento diferenciado, que possa ter os 
recursos suficientes para ajudar, com bons programas, a recuperar as 
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estradas. E deve utilizar recursos próprios do Tesouro, recursos do 
Governo Federal, e convocar os Deputados Federais, a sua Bancada e toda 
a nossa Bancada, para dizer não, para dizer basta aos desmandos e ao 
pouco caso com que tratam o nosso Estado. Caso contrário, nos próximos 
três meses, estaremos vendo subir de 933 mortes para mais de .1.200, e 
Minas Gerais ostentar a taça de campeã no sentido negativo; campeã da dor, 
do desespero e do descaso para com a população do Estado. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Nobre Deputado, quero 
parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, concordando com suas palavras. 
Quero dizer que também estive em Bocaiúva, quando pude constatar a 
precária condição das nossas estradas, da BR-135, que, nos últimos dois 
anos teve triplicado o tráfego de carros pesados, sem nenhuma melhoria 
para dar suporte a isso. Estamos vendo aumentar, cada vez mais, o número 
de acidentes e de mortes. Cabe a todos nós, que temos a representatividade 
do povo, nesta Casa, ou àqueles que foram eleitos para o Executivo 
trabalharmos unidos em busca de uma solução que beneficie as estradas, 
salvando as vidas dos nossos conterrâneos. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o seu aparte, Doutor Viana. Só 
Deus sabe como estou fazendo, hoje, este pronunciamento. Gostaria de falar 
das conquistas da UNIMONTES, gostaria de falar de coisas boas, mas 
estamos sendo obrigados a ser porta-voz de uma noticia tão triste: cinco 
pessoas morrem no cumprimento do dever, arriscando-se por essas 
estradas. Constato que, durante uma viagem, o motorista é, muitas vezes, 
abordado por patrulhas rodoviárias estaduais ou federais, apenas exigindo o 
cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Mas se esquecem de orientar 
o motorista para o perigo de se dirigir pelas estradas mineiras, pelas BRs, 
que são de responsabilidade do Governo Federal. Esquecem-se de dizer ao 
motorista que dirija com cautela, pois, à frente, encontrará a estrada 
esburacada e estará sujeito a sofrer acidentes. Mas, pelo contrário, a 
preocupação maior é a de encher os talonários de multas, de prejudicar o 
motorista, que já paga tantos impostos - IPVA, imposto verde, imposto 
compulsório no combustível - e pagará, agora, firmas particulares para fazer 
vistoria nos seus veículos, o que é de competência do DER-MG, do Governo 
do Estado e do Governo Federal. O cidadão motorista fica num segundo 
plano, e é necessário inverter essa situação. Precisamos sair, sabendo que 
estamos sujeitos a acidentes automobilísticos, mas que estamos transitando 
por uma estrada segura, sem buracos, sem expormos nossas vidas. 

Fica ai a nota triste, do falecimento dessas cinco pessoas, e o 
reconhecimento desta Casa. Que a dor que estamos sentindo possa se 
traduzir no conforto às famílias; conforto esse que somente Deus pode dar às 
famílias dessas pessoas. Que nossas autoridades procurem olhar, ter a 
responsabilidade de poder voltar suas vistas para a malha viária do Estado 
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obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
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O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados e 
Deputadas, venho a esta tribuna para registrar um fato ocorrido aqui, em 
Minas Gerais, da maior importãncia para a administração pública, que é a 
decisão de S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, de suspender 
as negociações com o Governo Federal envolvendo a transferência do 
patrimõnio do CEASA-MG e da CASEMG. Não é a primeira vez que falo 
sobre esse tema na tribuna e nos microfones da Assembléia; tenho resistido 
brava e heroicamente a essa iniciativa - que não sei de quem é exatamente, 
se do Governo Federal ou do Estadual - de ceder o patrimõnio dessas duas 
empresas para abater a dívida para com o Governo Federal, na conta grafica. 
Estive observando, em inúmeras oportunidades, que a ninguém conviria essa 
operação. Nestes microfones denunciei, em várias oportunidades, que essa 
operação não atenderia aos interesses dos produtores rurais, não atenderia 
aos interesses dos vendedores, daqueles que operam no segmento da 
distribuição de alimentos. Denunciei que ela não atenderia aos interesses dos 
funcionários do CEASA-MG e da CASEMG nem>' por último, aos interesses 
de um segmento da maior expressão, que é, exatamente o dos consumidores 
de Minas Gerais. Esses consumidores jamais apoiaram, jamais aprovaram a 
transferência do patrimõnio do CEASA-MG e da CASEMG para o Governo 
Federal, porque, de resto, seria impor a Minas Gerais um retrocesso do qual 
ela jamais se recuperaria, porque teríamos, na política agropecuária e na 
política de distribuição de alimentos, a presença de pessoas e de segmentos 
inteiramente descomprometidos com a população e com a economia popular. 
Tenho dito muitas vezes que isto poderia caracterizar um contra-senso ou um 
paradoxo exatamente na gestão de um Governador que tanto carinho e 
apreço tem pelo erário e pelo patrimõnio público: a esta altura, já no início do 
Governo, abrir mão de parcelas do patrimõnio do Estado. Isso seria, não 
tenho dúvida, um suicídio. O Governador, com esse gesto, dá mostras de 
que é um homem de sorte. Poderia dizer que o Governador está para a 
política brasileira assim como Dida está para o futebol. É um homem de 
muita sorte, pois, no momento em que poderia vir a cometer o maior erro da 
sua administração, vem algo, não sei de onde, e esse prazo é prorrogado, e 
o Governador bate duro, dizendo que suspende as negociações com o 
Governo Federal, e isso, efetivamente, melhora, e muito, a imagem e o 
desempenho do Governador. Sabemos que é da natureza do cargo de chefe 
do Executivo que o cidadão fique mais isolado, sem o privilégio de ouvir a 
população, de receber pessoas para interlocuções diarias, e, nesta tribuna, 
levamos ao Governador do Estado, em inúmeras oportunidades, esse alerta. 
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O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado João 

Paulo, gostaria de cumprimentá-lo por sua atuação na resistência contra a 
transferência do CEASA-MG e da CASEMG para o Governo Federal, a troco 
de nada. Vimos o quanto o Secretário da Fazenda acompanhou o canto da 
sereia. O pessoal do Governo Federal induziu o Secretário da Fazenda, que, 
por sua vez, induziu o Governador ao erro, dizendo que haveria troco de 
R$300.000.000,00, R$270.000.000 ou R$220.000.000,00. E o Governo. 
Federal estava usando essa lei para pressionar o Governo de Minas Gerais,: 
contando que os outros Estados iriam pagar a sua parte. Como os outros 
Estados não conseguiram pagar, principalmente os aliados do Governo 
Federal, este deu mais um ano para essa negociação, a fim de beneficiar os 
seus favoritos. Minas, de quebra, também ganhou esse prazo. Isso mostra o 
respeito que o Governo Federal tem para com o povo de Minas Gerais. Ele 
usou uma lei para fazer chantagem com o Governo de Minas. Cumprimento o 
Governador pelo seu pronunciamento, mas penso que a resistência de que 
V. Exa. e o Deputado Luiz Fernando Faria participaram e da qual também 
participei, com assembléias no Mercado Livre do Produtor, de uma certa 
forma, não foi em vão, pois serviu para mostrar ao povo de Minas Gerais que 
a defesa dos interesses maiores, ainda que a causa pareça perdida, não 
pode ser deixada de lado. Parabéns. Vamos oferecer, agora, o nosso apoio 
ao Governador, para que, no ano que vem, o Governo Federal não volte a 
chantagear o Governo Estadual, para poder receber uma dívida, porque 
pensa que os seus aliados conseguirão paga-la. Parabéns. 

O Deputado João Paulo - Muito obrigado, nobre Deputado João Batista de 
Oliveira. O aparte de V. Exa. enriquece e valoriza a minha resistência. V. 
Exa., com toda a propriedade, lembra-se de que o único segmento que 
estava de acordo com essa operação era, exatamente, o Governo Federal, 
que é o adversário-mor do Governo do Estado. Nesse aspecto, pairava uma 
suspeição muito grande. Eu denunciava, também, essa suspeição aqui no 
microfone da Assembléia, porque o Governo Estadual, que não concordou 
com absolutamente nada que veio do Governo Federal, estava concordando 
com isso, o que seria um tropeço enorme. 

O Deputado Luiz Fernando Faria (em aparte)' - Deputado João Paulo, 
gostaria de parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento. Conforme disse o 
nosso Presidente da Comissão de Agropecuaria e Política Rural, nós, que 
impunhamos essa bandeira contra a entrega do CEASA e da CASEMG para 
o Governo Federal, estamos satisfeitos com o desfecho dessa negociação. A 
cautela e a experiência do nosso Governador Itamar Franco, no que se refere 
a essas negociações, colocou, novamente, a questão do CEASA e da 
CASEMG em condições de, no futuro, voltar a ser discutida. Como disse o 
Deputado João Paulo, com certeza, temos de preservar essas duas 
entidades importantíssimas para a pecuária e agricultura do Estado de Minas 
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Gerais. Portanto, acreditamos que, ao retomarmos essas negociações da 
divida de Minas Gerais com o Governo Federal, este entenda que é 
importantíssimo para os consumidores e produtores do nosso Estado que a 
CASEMG e o CEASA fiquem nas mãos do Governo do Estado. Estamos ai 
com um prazo, para que possamos trabalhar e levar alternativas para o 
nosso Governador, que, em uma reunião,· demonstrou o seu interesse em 
buscar uma solução para isso. Com certeza, teremos essa solução para o 
próximo ano. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado João Paulo - Obrigado, nobre Deputado Luiz Fernando Faria. 
Alguém poderia perguntar a mim ou a V. Exa., Deputado João Batista de 
Oliveira, e a outros mais, por que razão nós, que fazemos parte da base de 
sustentação e apoio do Governo Estadual nesta Casa, estamos contra uma 
atitude e uma medida prenunciada pelo Governo do Estado. É muito simples 
entender isso. 

Estamos tentando proteger e preservar o Governador, impedindo-o de dar 
um passo perigoso, que poderá lhe impor um prejuízo político enorme. Nós, 
que o temos como candidato à Presidência da República - temos todo o 
direito de tê-lo como o melhor candidato do Pais -, não podemos nos furtar à 
obrigação de criticar e alertar, de dar informações, que devem ser 
repassadas ao Governador do Estado para que ele possa fazer uma 
caminhada vitoriosa de volta à Presidência da República. A própria Oposição 
está dizendo que ele está realizando isso. Então, que ela seja muito bem 
sucedida, para o bem de todos nós, para o bem de todo o povo do Estado de 
Minas Gerais, para o bem de todo o povo brasileiro. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do 
Deputado Federal Romeu Queiroz, ex-Presidente desta Casa. 

2' Parte (Ordem do Dia) 
1' Fase 

Abertura de Inscrições 
·O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 

passa à 2' Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Antõnio Carlos Andrada, em que solicita a inversão da 1' Fase da 
Ordem do Dia, de modo que o parecer da Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Indicação do Titular da CODEVALE seja apreciado após o 
Requerimento n° 875/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
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A Presidência faz retirar da ordem do dia o Requerimento n° 759/99, da 

Comissão Especial das Obras Municipais, e, nos termos do inciso· IV do art. 
180 do Regimento Interno, determina o seu arquivamento por perda de 
objeto, uma vez que as informações solicitadas já foram obtidas pela referida 
Comissão. ·· 

Mesa da Assembléia, 30 de novembro de 1999. 
José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, 
na 26' Reunião Ordinária, do Requerimento n° 903/99, do Deputado Edson 
Rezende; e de Saúde- aprovação, na 26' Reunião Ordinária, dos Projetos de 
Lei n°s 575/99, do Deputado Bené Guedes, e 579/99, do Deputado Marcelo 
Gonçalves, e dos Requerimentos n°s 874/99, da Comissão, e 914/99, do 
Deputado João Batista de Oliveira; e pela Comissão Especial das Obras 
Municipais- informando a conclusão de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) 
e encaminhando o seguinte relatório final: 
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

TODAS AS OBRAS MUNICIPAIS DECORRENTES DE CONVÊNIOS 
FIRMADOS COM O ESTADO E QUE SE ENCONTRAM PARALISADAS 

I - Introdução 
A grande maioria das Prefeituras mineiras vem enfrentando graves 

dificuldades, em virtude da paralisação de obras iniciadas em exercícios 
anteriores, que deveriam ser custeadas com recursos do Governo Estadual 
advindos de convênios regularmente estabelecidos com os municípios 
interessados. 

Com a interrupção dos repasses financeiros ajustados, obras de grande 
importância para as comunidades, como as de infra-estrutura urbana, 
hospitais, centros de saúde, g~nas1os esportivos e outras, foram 
interrompidas, gerando não apenas transtornos, mas também prejuízos, por 
causa da danificação causada pelo abandono. 

Diversas obras somente foram iniciadas devido ao compromisso da 
liberação das verbas do convênio, e, para evitarem a sua danificação, muitos 
municípios arcaram com boa parte de seu custo, sacrificando a receita local, 
na expectativa da restituição dos recursos conveniados, que não vem 
ocorrendo. 

11 - Constituição e objetivos 
A Comissão Especial, constituída nos termos do art. 111, 11, do Regimento 

Interno, tem como finalidade promover um levantamento atualizado de todas 
as obras municipais decorrentes de convênios firmados com o Estado de 
Minas Gerais que se encontram paralisadas em virtude da suspensão de . 
pagamentos ou da inadimplência por parte do atual Governo. ,. 
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A requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, aprovado na 

reunião ordinária de 17/8/99, instalou-se a Comissão Especial n° 6, doravante 
denominada Comissão Especial de Obras Municipais. 

111- Composição 
Por iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, foram indicados como 

membros efetivos os seguintes Deputados: Álvaro Antônio - PDT -; Antônio 
Carlos Andrada - PSDB -; Antônio Júlio - PMDB -; Bilac Pinto- PFL -; Dalmo 
Ribeiro Silva - PSD. 

Publicado o edital de convocação no "Diário do Legislativo" de 1°/9/99, 
realizou-se a primeira reunião em 14/9/99, tendo sido eleitos Presidente o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Vice-Presidente o Deputado Álvaro Antônio 
e indicado relator o Deputado Bilac Pinto. 

IV- Reuniões 
1 • Reunião Extraordinária 
Aberta a reunião, o Deputado Antônio Carlos Andrada, com o objetivo de 

programar os trabalhos da Comissão, apresentou três requerimentos. No 
primeiro solicitou que fossem convidadas as seguintes autoridades: Sr. 
Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva, ex-Secretário de Estado de 
Planejamento; Sra. Maria Luiza Leal, ex-Diretora da Superintendência Central 
de Planejamento da SEPLAN; Srs. Vitor Penido de Barros, Presidente da 
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais- AMIG -; Tarcisio 
Delgado, Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -; Antônio 
José Gundim, Presidente da Federação Mineira de Associações das 
Microrregiões de Municípios- FEMAM -; Gilson Liboeiro da Silva, Presidente 
da Associação dos Pequenos Municípios de Minas Gerais; Manoel Costa, 
Secretário de Estado do Planejamento; Ubiratam Soares de Sá, Secretário de 
Assuntos Municipais; José Ulisses de Oliveira, ex-Secretário de Estado de 
Assuntos Municipais. No segundo solicitou o envio de oficios às Prefeituras 
Municipais pedindo o preenchimento e o encaminhamento à Comissão dos 
quadros informativos em anexo. No último solicitou o envio de oficios às 
Associações Microrregionais, às Câmaras Municipais, à AMM, á FEMAM e à 
Associação dos Pequenos Municípios em que pediu a colaboração dessas 
entidades para a conscientização e a mobilização dos Prefeitos para o 
preenchimento e a devolução do quadro informativo enviado a cada 
Prefeitura, devido à importância dessas informações para o desenvolvimento 
dos trabalhos. 

Reunião Ordinária de 5/10/99 
Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, foi lida a comunicação do 

Líder do PDT, Deputado Bené Guedes, em que informou que o Deputado 
Doutor Viana substituiria o Deputado Álvaro Antônio como membro efetivo da 
Comissão. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada discorreu sobre o problema, 
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ressaltando os seguintes pontos: em muitos casos, falta pouco para 
colocar em funcionamento determinada obra; é um desperdício de dinheiro 
, público; quanto ao orçamento participativo, não seria razoável iniciar nem 
planejar outras obras sem se concluírem as anteriores, mesmo porque as 
prioridades do ano passado são praticamente as mesmas deste ano; existem 
casos em que as obras estão realmente paralisadas porque o Estado 
suspendeu o pagamento dos convênios, e o município não tem condições 
financeiras de arcar com a continuação; em casos mais raros, os Prefeitos, 
pressionados pela comunidade, adiantaram a cota que caberia ao Estado, 
esperando receber a reposição, e isso não ocorreu; nenhum setor do 
Governo conhece com exatidão quais são as obras paralisadas. 

Informou o Deputado que foi aprovado requerimento para envio de 
correspondência a cada um dos Prefeitos mineiros solicitando informação 
sobre o número dos convênios, a natureza da obra, o órgão conveniado, o 
valor total dos convênios já recebido e o que falta a ser pago pelo Estado e 
se, eventualmente, a Prefeitura adiantou dinheiro para alguma obra. Além 
disso, foi solicitado e recebido um amplo levantamento das audiências 
públicas regionais, envolvendo verbas que estavam propostas em convênios 
assinados com os municípios. O levantamento especifica a obra, o valor, o 
que foi pago e o que resta a receber. 

Existe ainda uma relação referente aos convênios da CEMIG, da COPASA-
MG, do DER-MG, da Saúde e um projeto denominado PATROP (entrega de 
máquinas). É preciso também, segundo o Deputado, relacionar os convênios 
de obras. Em seguida, o Deputado disse que a Comissão gostaria de saber 
dos convidados quais são as perspectivas do Governo em relação a esses 
convênios, se há algum estudo ou levantamento e se o assunto é prioritário. 
Gostaria também de conhecer a sistemática burocrática interna das diversas 
Secretarias. Entende o Deputado Antônio Carlos Andrada que o Estado não 
deve simplesmente pagar, mas verificar a prestação de contas da utilização 
correta das verbas para, então, verificar o merecimento das parcelas 
restantes. 

O Sr. Secretário Adjunto da Saúde, Hélio Salvador Arêas 
Ao iniciar sua exposição, o Sr. Arêas informou que a SES encontrou cerca 

de R$26.000.0000,00 em convênios com os municípios, devidamente 
empenhados e classificados em "restos a pagar". Havia também 19 
convênios sem cobertura orçamentária, que foram cancelados. A orientação 
do Sr. Secretário foi que os convênios para obras que não tivessem recebido 
nenhum recurso fossem, em princípio, cancelados, o que ocorreu em 21 
casos. Os demais, isto é, os que já haviam recebido algum recurso, foram 
prorrogados até o dia 31/12/99. Restaram 99 convênios para os quais h<;>viam ... : 
sido liberados R$11.864.167,00, restando a pagar R$8.846.832,00, Ja que 
foram liberados R$3.036.178,00. 

~~--------------------------------------------------J 
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Para os convênios liberados ou em andamento, foi feita uma vistoria 

pelas Diretorias Regionais de Saúde, a qual já cobriu 60 obras, faltando 
apenas os laudos das 39 restantes. 

Continuando a expor seus argumentos, o Sr. Arêas informou que a 
Secretaria não dispõe de recursos próprios para dar continuação a essas 
obras e que poucas estão sendo tocadas com recursos próprios. A 
perspectiva de continuidade das obras está na dependência das negociações 
a serem promovidas por esta Casa. 

O Sr. Carlos Henrique Porto - representante do Sr. Murilo Hingel, 
Secretário da Educação 

O convidado disse que, ao assumir a Secretaria, encontrou uma grande 
quantidade de convênios em aberto, que somam, aproximadamente, 
R$51.000.000,00. Tais convênios têm seus recursos vinculados a duas 
fontes distintas: salário-educação e FUNDEF. Decidiu-se, então, promover 
um cronograma financeiro que levasse todas essas obras ao encerramento, 
já que nada adiantaria iniciar outra obra. Mas os recursos são escassos 
diante da quantidade de convênios abertos. A decisão do Secretário foi 
concluir os já iniciados e rever, num tempo futuro, os apenas programados, 
meta a ser cumprida num prazo de dois anos. 

Com relação aos problemas surgidos com os convênios resultantes do 
FUNDEF e do salário-educação, o convidado entendeu que sua discussão é 
descabida no momento, por se tratar de recursos oriundos do Governo 
Federal. 

Acrescentou também que a Secretaria tem problema de falta de recursos e 
que as escolas do Estado estão em condições mais precárias que as dos 
municípios. 

Os convidados encaminharam à Comissão a relação detalhada dos 
convênios das Secretarias. 

O Deputado Chico Rafael manifestou seu inconformismo com a assinatura 
de convênios de forma acelerada, às vésperas de um pleito eleitoral, com o 
único objetivo de tentar agradar aos Prefeitos, o que, para ele, caracteriza 
uma fraude eleitoral. 

O Deputado Arlen Santiago afirmou que a Comissão vai conseguir delinear 
o quadro real do Estado e sugeriu que fossem buscados também os 
convênios federais, como os firmados diretamente pelo Governo Federal, 
através do REFORSUS, com os municípios. Chamou a atenção, ainda, para 
a possibilidade de ter havido duplicidade de ações num mesmo município, 
que poderia ter firmado convênios com o Estado e a União. Citou o caso da 
construção de poços artesianos no Norte de Minas, onde a CODEVASF 
perfurou 250 poços, a Fundação Nacional de Saúde, outros 100, a COPASA-
MG, aproximadamente 70, e o Departamento Nacional de Obras contra a 
Seca - DNOCS -, 50, mas muitos não funcionaram por falta de equipamento. 

r 
I 

z 
<i' 
I 

"' -" :<;; 
E 
$?. 
.E 

" u 

"' 'e 

o 
103 

A montagem de um panorama global que permitisse a avaliação das 
obras inacabadas, de origem federal ou estadual, seria· até uma forma de 
pressionar a bancada federal e os Ministros. _ . 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva informou que os questionários enviados 
aos Prefeitos alcançam também as obras federais. 

O Deputado Doutor Viana lembrou que, no Município de Curvelo, a 
Prefeitura pagou os 15% exigidos por um convênio para a construção de um 
posto de saúde, e as obras foram paralisadas, trazendo descontentamento · 
para a população, prejuízos para o município, tornando mais caro o custo da 
obra. 

O Secretário Hélio Salvador Arêas, encerrando sua fala, chamou a atenção· 
para a importância da participação do Estado na alocação de recursos 
federais, como os do programa REFORSUS, a fim de se evitar o 
desagradável desperdício de dinheiro público. Para exemplificar, citou o caso 
da instalação, num município de apenas 19 mil habitantes, de um 
equipamento médico sofisticadíssimo, ideal para uma cidade com população 
mínima de 400 mil habitantes. Também, com relação ao REFORSUS, disse 
ainda que a verba foi pulverizada em 300 convênios, sendo que muitos dos 
municípios contemplados não tinham como satisfazer a contrapartida, que 
era no mínimo de 15%, e, por isso, as obras ficaram paralisadas. 

O Deputado Antônio Júlio sugeriu que ao levantamento de obras realizado 
pela Comissão seja acrescentado o trabalho desenvolvido pela Área de 
Projetos Institucionais, com o levantamento dos convênios firmados a partir 
das propostas das audiências públicas regionais, o que de pronto foi acolhido 
pela Comissão. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada apresentou requerimento, em que 
solicita sejam convidados para participar de reunião desta Comissão, 
representantes da CEMIG, da COPASA-MG, do DER-MG e do SERVAS. 

3• Reunião Ordinária -dia 19/10199 
Essa reunião teve por finalidade ouvir os convidados sobre o tema objeto 

da reunião. Os convidados foram os Srs. Manoel da Silva Costa Júnior, 
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, representado 
pelo Sr. Benício de Assis Araújo, Superintendente da Central de Programas 
Multisetoriais; e Maria Luíza Leal, ex-Diretora da Superintendência Central de 
Planejamento da SEPLAN. O Deputado Antônio Carlos Andrada abriu a 
reunião e informou que o objetivo da Comissão é fazer um levantamento das 
obras que estão paralisadas, em decorrência de suspensão, rescisão e 
inadimplência dos convênios firmados nos dois últimos anos, pelo Governo 
do Estado, com diversas Prefeituras. Informou, ainda, que muitas delas,··· 
depois de terem recebido algumas parcelas, não receberam as demais, o que 
causou a suspensão do convênio e a decorrente paralisação de obras e 
serviços. Esclareceu que constitui trabalho da Comissão ouvir- . os 
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representantes dos Governos atual e passado, para se conhecerem 
detalhes do mecanismo e do andamento desses convênios, a fim de que se 
possam identificar as obras paralisadas e apresentar relatório sugerindo 
providências. 

O Sr. Benício de Assis Araújo informou que a paralisação de repasse de 
recursos tem como causa básica o fato de que, ao assumir o Poder, o 
Governo não tinha recursos para fazer face às demandas dos convênios e de 
que esses recursos deveriam estar previstos nos orçamentos anteriores, de 
1997 e 1998, o que não aconteceu. Para ele, tal fato não é de 
responsabilidade do Governo atual. Esclareceu que mesmo o orçamento de 
1999 foi elaborado e aprovado no Governo anterior, o que deixou o Poder 
Executivo sem meios suficientes para dar seqüência aos investimentos. 
Disse, ainda, que a SEPLAN está providenciando para que, no orçamento 
para o ano 2000, se estude a possibilidade de dar prosseguimento a essas 
obras. Segundo ele, a razão básica da interrupção é a ausência de recursos 
orçamentários e de recursos no caixa do Estado a partir de 1999. 

A Sra. Maria Luíza Leal iniciou sua fala, dizendo que, por se encontrar fora 
da SEPLAN por quase um ano, não tinha informações sobre o andamento 
dos convênios suspensos, objeto de estudo da Comissão, mas que poderia 
esclarecer quanto à forma como são feitos e a que instrumentos 
governamentais de planejamento devem obedecer para terem a continuidade 
esperada. 

Esclareceu que a SEPLAN não é o órgão responsável pela assinatura nem 
execução dos convênios - é apenas um órgão de planejamento - e que os 
principais instrumentos de planejamento do Executivo são o Plano Plurianual 
de Ação Governamental -PPAG -e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -
, nos quais o Governo estabelece suas diretrizes administrativas e de ação. 

Explicou que esses instrumentos prevalecem nos quatro anos de governo e 
são válidos para o primeiro ano do governo seguinte. Quando um governo 
assume, ele o faz na vigência de um orçamento que foi preparado pelo 
anterior. Como o orçamento é lei, permite-se pouca flexibilidade ou arranjo. 

-Dessa forma, muda-se o governo, mas continua valendo o convênio, que 
poderá ser suspenso por inúmeras razões. A Sra. Maria Luíza informou ainda 
que, com relação ao orçamento das audiências públicas, boa parte dos 
recursos previstos para os exercícios de 1997 e de 1998, a saber, 
R$38.000.000,00 e R$45.000.000,00, ainda estavam sendo liberados, isto é, 
não tinham atingido ainda os referidos valores. 

O Sr. Paulo Araújo, Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação 
da SEPLAN, informou que o orçamento do Estado para o ano 2000 prevê 
recursos no valor de cerca de R$28.000.000,00 para execução de obras 
definidas pelas audiências públicas de 1997 e que ainda não foram 
executadas. Informou, também, que uma das prioridades do Estado para o 
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prox1mo ano é a finalização das obras paralisadas ou em execução. 
Afirmou que a própria LDO votada na Assembléia Legislativa determina que 
os recursos para o ano 2000 sejam prioritariamente alocados em obras 
paralisadas ou semi paralisadas. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada perguntou aos convidados a respeito 
da quantia liberada e da que ficou para ser liberada do orçamento ;, 
participativo de 1998, onde estavam previstos R$45.000.000,00. A Sra. Maria • 
Luíza Leal disse que, com relação ao exercício de 1998, não poderia dar 
muitas informações, mas tinha certeza de que algum valor já teria sido pago, 
pois no exercício de 1997, dos R$38.000.000,00 previstos, R$34.000.000,00 
tinham sido liberados para a área da saúde. 

Foi aprovado ainda, na reunião, requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada solicitando prorrogação dos trabalhos da Comissão por trinta dias. O 
Deputado Doutor Viana também ressaltou a importância da Comissão, 
lembrando que os parlamentares são muito cobrados, tanto por parte de 
Prefeitos como da população de suas bases eleitorais, quanto à razão de 
muitas obras serem iniciadas e não finalizadas. 

4' Reunião Ordinária- 26/10/99 
A reunião teve por finalidade ouvir representantes da CEMIG, da COPASA-

MG, do DER-MG e do SERVAS, que prestaram esclarecimentos sobre o 
tema em questão. Os convidados foram os Srs. Marco Antônio Frade, Vice-
Diretor do DER-MG; Lúcio Régis, Assistente do Diretor de Distribuição da 
CEMIG; e Felipe Néri, Diretor do DER-MG. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada abriu a reunião informando aos 
presentes o objetivo da Comissão, qual seja o de identificar as obras que 
estão paralisadas em todo o Estado para priorizar, quantificar, tomar 
conhecimento de todas e viabilizar recursos no orçamento para que pelo 
menos parte delas seja retomada. Acrescentou que essas obras, fruto de 
convênios firmados entre o Estado e os municípios, estão paralisadas, nos 
últimos dois anos, em sua quase totalidade, o que muito transtorno e prejuízo 
tem trazido à população. 

Explicou aos convidados que esse era o motivo de ali estarem e perguntou-
lhes se dispunham de algum levantamento específico para a retomada de 
algumas obras, se existia um cronograma para liberação de recursos para 
algumas delas, pois só assim poderia a Comissão melhor conhecer o quadro 
vivenciado pelo Estado, o que poderia balizar suas ações e seu trabalho. 

O Sr. Marcos Antônio Frade disse inicialmente que, nos levantamentos 
feitos pelo DER-MG, foram identificadas várias tendências na liberação de 
recursos. Citou como exemplo as obras nos Municípios de Bias Fortes e 
Antônio Carlos, para as quais só foi repassada a metade do valor previsto, ou 
seja, R$1.000.000,00. Citou, ainda, a obra de asfaltamento do trecho que liga 
o Município de Caranaíba à BR-040, no valor de R$370.000,00, dos quais. 
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ficou pendente o repasse da importância de R$61.000,00. Falou também 
sobre a dificuldade de se viabilizarem recursos para atender aos 
compromissos assumidos e explicou que a continuidade dos convênios 
dependia do ajuste da liberação de recursos por parte da Secretaria da · 
Fazenda. Disse ainda que o DER-MG não se preocupou com os convênios 
que não tiveram inicio e que, no decorrer do ano de 1998, poucos convênios 
foram celebrados entre o DER-MG e os municípios. 

O Sr. Lúcio Régis disse que a CEMIG não era signatária de nenhum 
convênio e acusou o recebimento de oficio do Deputado Anderson Adauto 
indagando a respeito de pendências relativas às audiências públicas.: 
Esclareceu que tais pendências eram acertos feitos diretamente entre as 
Prefeituras e as empreiteiras que trabalham com eletrificação e que a CEMIG 
realizou um levantamento, remetendo-o ao Deputado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada perguntou ao representante do DER-: 
MG se, além das obras de Caranaiba e Bias Fortes, ele não teria alguma 
informação a respeito da estrada de Alto Rio Doce. O entrevistado respondeu' 
que em seus levantamentos não constava aquela obra e que havia· 
possibilidade de ela ter sido feita mediante convênio com a Secretaria de 
Obras, apenas com a interveniência do DER-MG. O Sr. Marcos Frade 
continuou explicando que, no Governo passado, a Secretaria de Obras é que 
foi responsável por elaborar convênios. O DER-MG, na maioria das vezes, 
entrou apenas como interveniente de assistência técnica e de 
acompanhamento. 

O Deputado continuou suas perguntas, dirigindo-se ao representante da 
CEMIG, Sr. Lúcio Régis. Perguntou se a CEMIG não tinha nenhum convênio 
especifico, ao que o Sr. Lúcio respondeu negativamente. Explicou que as 
Prefeituras, apesar do aconselhamento contrário da CEMIG, procuram 
diretamente as empreiteiras para a execução de seus projetos de 
eletrificação e expansão. Para o projeto feito di'retamente com a CEMIG, o 
Prefeito consegue o parcelamento dos valores do contrato durante o seu 
mandato, evitando assim repasse de dividas para a futura administração. 

Essa foi, pois, a saída dada pela CEMIG para os convênios suspensos, isto 
é, basta o Prefeito procurá-la que ela procederá aos devidos estudos e 
parcelamentos necessários. 

O Deputado Paulo Pettersen levou ao conhecimento da Comissão alguns 
exemplos de obras paralisadas, como as que se seguem: ligação da BR-116 
ao Município de Divino e ligação da BR-116 a Vieiras, ambas paradas há dez 
anos; da BR-116 a Santa Margarida, 50% asfaltada, trecho com oito anos de 
espera de conclusão. Perguntou ao representante do DER-MG se os 
contratos com mais de cinco anos foram cancelados. O Diretor do DER-MG 
respondeu que todos os contratos que em 31 de dezembro passado tinham 
cinco anos e para os quais, naquele momento, não havia expectativa de 
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continuidade das obras foram cancelados. Mas que essas obras, a 
exemplo de outras, estão cadastradas, e assim que houver disponibilidade 
financeira, terão suas situações revistas e serão prontamente reiniciadas. 

O Deputado Paulo· Pettersen observou que seria extremamente oportuno, 
não fosse pelo prazo dos trabalhos, que está expirando, que a Comissão 
analisasse também, especificamente, os contratos feitos diretamente com o 
DER-MG e a CEMIG, com o que, de imediato, concordou o Deputado Antônio 
Carlos Andrada, afirmando que o assunto será objeto de estudo de urna 
comissão a ser criada posteriormente. 

Durante os trabalhos, o Presidente da Comissão, Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, anunciou a eleição do Vice-Presidente da Comissão, uma vez que o 
Deputado Álvaro Antônio foi substituído pelo Deputado Doutor Viana. 

Distribuídas as cédulas e realizado o escrutínio, foi eleito Vice-Presidente o 
Deputado Doutor Viana, que foi empossado de imediato. 

Conclusão 
1 - Os questionários enviados pela Comissão às Prefeituras Municipais, às 

associações microrregionais e às demais entidades do interior mineiro não 
atingiram número significativo, expressando um número inferior ao dos 
convênios constantes nas propostas priorizadas nas Audiências Públicas 
Regionais de 1997, o que revela certo desinteresse sobre a questão. 

2 - Por outro lado, os órgãos estaduais responsáveis pela grande maioria 
dos convênios, ou seja, as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, 
compareceram à Comissão, demonstrando absoluto conhecimento da 
situação. Seus representantes informaram que, paralelamente aos trabalhos 
da Comissão, já estavam tomando as medidas necessárias para evitar ou 
mesmo reduzir os prejuízos causados pelas obras paralisadas. 

3 - No decorrer dos trabalhos da Comissão, levantou-se a questão dos 
repasses de recursos federais em varias áreas, por meio do instrumento de 
convênio, constatando-se mesmo a duplicidade de recursos para um mesmo 
município. Isso nos leva a crer na necessidade de a Comissão estabelecer 
efetivos instrumentos fiscalizadores junto à bancada federal mineira, a fim de 
que esta se alinhe com seus objetivos. 

4 - As propostas priorizadas nas Audiências Públicas Regionais para o 
exercício de 1997 estão incluídas na lei orçamentária para o exercício do ano 
2000. 

Recomendações: 
Diante dos fatos apurados, esta Comissão sugere as seguintes 

providências: 
1 - Encaminhamento de cópia deste relatório à Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária, à qual compete a fiscalização de recursos do 
Estado e o acompanhamento da execução de políticas públicas, assim como 
às Comissões de Saúde e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia . 

~----------------------------------_J 



:1 
108 

2- Encaminhamento de cópia deste relatório ao Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, pois é dever constitucional deste, conforme o art. 
76, VIl, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária em órgão de 
qualquer dos Poderes, assim como à AMM e à FEMAM. 

3 - Tendo em vista a competência constitucional da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, que é a responsável pelo controle externo, 
sugere-se a elaboração de um projeto de lei que determine aos órgãos 
envolvidos na questão dos convênios a contínua prestação de informações a 
respeito deles. 

4 - Conjugação de esforços entre as partes conveniadas para se obter a 
solução para que esses convênios venham a se consumar no menor prazo 
possível, recomendando-se ao relator da proposta orçamentária estadual 
para 2000 que assegure em seus relatórios os recursos para o atendimento 
dos referidos convênios, priorizando, se for o caso, os municípios que 
encaminharam os dados solicitados á Comissão EspeciaL 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bilac Pinto, relator - Antônio Júlio -

Antônio Carlos Andrada. 
Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Márcio Kangussu, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de 
Lei n° 29/99, e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a inclusão em ordem do 
dia do Projeto de Lei n° 512/99, uma vez que este se encontra em condições 
de ser apreciado em Plenário; nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 
141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 569/99, uma 
vez que este se encontra em condições de ser apreciado em Plenário; e, nos 
termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita seja o 
Projeto de Lei n° 193/99 encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Administração Pública perdeu o 
prazo para emitir seu parecer. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 75 e 
126/99 (À sanção.). 

O Sr. Presidente - Relatório da CPI da CEMIG. Vem á Mesa requerimento 
do Deputado Hely Tarqüinio, em que solicita o adiamento da discussão do 
relatório. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Votação de Requerimentos 
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O Sr. Presidente - Requerimento n° 530/99, do Deputado César de 

Mesquita, solicitando seja encaminhado ao Diretor de Administração e 
Finanças da COMIG pedido de informações sobre convênio assinado pelo 
Poder Executivo, em 1998, com a SUDENE, destinado à realização de obras 
contra a seca no Norte de Minas. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, em que solicita o adiamento da votação do Requerimento n° 
530/99. Em votação, o requerimento do Deputado Carlos Pimenta. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de solicitar de V. 
Exa., se houver fundamento em nosso Regimento, o adiamento da votação 
desse requerimento, porque o Deputado César de Mesquita não está 
ocupando mais o cargo, e não temos mais nenhuma outra informação acerca 
dessa solicitação. Não me refiro à solicitação da COMIG, mas sim ao porque 
da apresentação desse requerimento. Ele foi formulado baseado em quê? 
Houve alguma má interpretação ou denúncia? Quais são as intenções para a 
apresentação do requerimento? Ele foi apresentado à Casa, e não temos 
maiores informações a seu respeito. Gostaria de saber de V. Exa. se 
poderíamos adiar a discussão e votação desse requerimento do Deputado 
César de Mesquita, para maiores informações, principalmente da bancada do 
Norte de Minas. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n° 531/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando 
seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações 
sobre o incidente ocorrido na região da Savassi, envolvendo o Sr. Adelmo 
Queiroga Jorge, com as especificações que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo 
n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o 
aprovam permanecem como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 531/99 na forma do Substitutivo n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 556/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que 
solicita seja encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de 
informações acerca dos entendimentos daquela Secretaria com a Agência 
Nacional do Petróleo para que o IPEM volte a fiscalizar a comercialização do 
gás de cozinha em Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 566/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
solicitando seja encaminhado ao Secretário da Segurança Pública pedido de 
informações sobre a data de nomeação dos detetives aprovados em 
concurso público em 1998. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
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requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

li o 

Requerimento n° 875/99, da Comissão Especial Fundo SOMMA, solicitando 
seja encaminhado ao Presidente do BDMG o envio a esta Casa do relatório 
das atividades do referido Fundo, com as especificações que menciona. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do 
Nome do Sr. José Felipe Motta para Diretor-Geral da CODEVALE. A 
Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando o 
adiamento da discussão do parecer por 5 dias. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Andrade, Líder do PMDB, 
em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos 
de seu§ 1°, transferi-la ao Deputado Luiz Tadeu Leite. A Presidência defere 
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Sr. Presidente, Deputado José Braga, Srs. 
Deputados, pessoas presentes nas galerias, senhoras e senhores que nos 
acompanham pela TV Assembléia, pela primeira vez, tenho a honra de subir 
a esta tribuna e o faço com a emoção dos neófitos. Apesar de já haver 
percorrido uma carreira política em outras funções públicas, faço isso com a 
emoção daqueles que, pela primeira vez, sobem a esta tribuna, que é de 
grande responsabilidade, diante do caráter de que se reveste esta Casa, 
responsável pela abordagem dos grandes assuntos que estão em pauta no 
dia-a-dia do povo mineiro e também dos assuntos nacionais. 

Comecei minha vida pública como Vereador, em Montes Claros. Fui o 
Vereador, até hoje, mais votado naquela cidade, em 1976. Em 1982 fui eleito 
Prefeito de Montes Claros, para mandato de seis anos. Lá fizemos um 
trabalho até hoje reconhecido pelas obras e atuações. Em 1990 fui candidato 
a Deputado Federal, tendo sido eleito, e em Brasília tive a honra de servir 
Minas Gerais, por um tempo menor do que gostaria, mas tive a honra de 
conviver com o nosso colega Deputado Ulisses Guimarães, com quem 
aprendemos muito naqueles dois anos que ali passamos. 

Retornamos a Montes Claros para um segundo mandato de Prefeito, em 
1992, o qual cumprimos até 1996. Dois anos após resolvi ser candidato a 
Deputado Estadual. E, sendo eleito Deputado, tive a honra de participar da 
vitoriosa campanha do Governador Itamar Franco e do Vice-Governador 
Newton Cardoso. Tive a honra de ser o único candidato a Deputado Estadual 
do Norte de Minas e do Jequitinhonha que apoiou o Governador Itamar 
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Franco nos dois turnos. E, logo em seguida, tendo sido eleito Deputado e 
sua Exa. sido eleito Governador, fui .por ele convidado para ser seu 
Secretário da Justiça e de Direitos Humanos. 

Por essas razões aqui expostas, não tive, na minha carreira política de 22 
anos, a oportunidade de servir a Minas Gerais nesta Casa. Já há pouco mais 
de uma semana estou aqui convivendo com V. Exas., estou aq~i muito mais 
aprendendo, como um calouro, um novato, o último que ocupa as cadeiras 
deste Parlamento, mas estou apreendendo muito, assim como na Secretaria 
da Justiça também aprendi. Fiz alguma coisa, mas aprendi muito mais. 
Convivi com assuntos que são os mais intrincados, os mais complicados do 
nosso Estado e tenho a honra de dizer que, nesses dez meses de 
aprendizado, assimilei muito, procurei ser bom aluno, procurei praticar aquilo 
que tinha aprendido na minha vida pública e é por isso que estou pela 
primeira vez na tribuna desta Casa, apresentando-me aos colegas 
Deputados e ao povo mineiro como alguém que está vindo para somar. 

Aprendi um pouco a fazer e quero costurar, junto com V. Exas., um 
trabalho que Minas Gerais está fazendo e com o qual esta Assembléia 
Legislativa tem muito a colaborar. 

Hoje, quando assumimos a Assembléia Legislativa, pela primeira vez nesta 
tribuna, temos que lamentar, como já foi antecipado por colegas nossos da 
bancada Norte-mineira, o episódio envolvendo professores e funcionários da 
nossa UNI MONTES. 

Queremos voltar ainda a esta tribuna para dizer da importância da 
UNIMONTES para o Norte de Minas e para o Jequitinhonha. Teremos essa 
oportunidade. 

Hoje só nos resta lamentar que quatro professores e um funcionário 
tenham perdido a vida. O Prof. Antônio Jorge, meu particular amigo, era 
Presidente da Comissão de Vestibular da Universidade. Juntamente com a 
Profa. Adélia Miranda de Oliveira, que foi minha chefe quando fui funcionário 
da Faculdade de Filosofia, e depois minha aluna na Faculdade de Direito do 
Norte de Minas, a Profa. Vera Lúcia e a Profa. Jovelina Pinheiro, foram 
quatro perdas irreparáveis. Talentos da maior competência, que Montes 
Claros e o Norte de Minas estão a lamentar. 

Esperamos que algo de concreto saia como resultante desse triste 
episódio: que melhorem as condições da BR-135, especialmente no trecho 
de Curvelo a Montes Claros. Todos que por lá passamos sabemos da 
gravidade e das péssimas condições físicas daquele trecho. 

E aqui estou para me aliar aos Deputados desta Casa, mas principalmente 
aos nossos co-irmãos, companheiros da bancada Norte-mineira. Sei que 
essa bancada do Norte de Minas já é aqui conhecida, porque, em que pesem 
eventuais dificuldades de convivência política local, quando se fala dos ., 
assuntos da nossa região, essa bancada une-se e tem se unido. Quero 
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somar-me a ela, ao Deputado José Braga, que ora preside esta Casa, aos 
Deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Wanderley Ávila, Elbe Brandão e 
Arlen Santiago, que integram essa bancada. Estaremos juntos nas 
discussões dos grandes assuntos, das grandes teses que aqui vamos 
defender em prol da nossa região e de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando hoje assumimos para valer os 
trabalhos desta Casa, estamos nos deparando com o que são hoje os dois 
maiores problemas de Minas e do Brasil. Já se foi o tempo em que, quando 
pesquisas eram realizadas e se perguntava qual era o maior problema da 
cidade, logo aparecia a resposta "saúde e educação". "Saúde e educação" 
chegou a virar um binõmio de diversas campanhas politicas de Prefeitos 
pelas Gerais afora. Hoje, não é que não tenhamos problemas com saúde e 
educação. Temos, sim, mas dois outros temas sobrepõem-se. Dois outros 
temas mostram-se como mais importantes, mais prementes: um é o 
desemprego; outro, a segurança. Quanto ao desemprego, é um assunto 
sobre o qual esta Casa, no meu modo de entender, precisa se debruçar um 
pouco mais. Precisamos encontrar uma maneira de oferecer postos de 
serviço em Minas Gerais. O próprio Governo do Estado ainda não tem uma 
política para aumentar a oferta de vagas de emprego e renda em nosso 
Estado. É um assunto que ainda teremos também oportunidade de abordar. 

E o segundo assunto chama-se segurança. Um assunto que, visto de forma 
mais ampla, podemos denominar de defesa social. É hoje, talvez, nas 
pesquisas e na consciência do povo mineiro e brasileiro, o maior desafio das 
autoridades. Não existe hoje um tema que incomode mais do que a falta de 
segurança. Aprendemos, num adágio que ouvimos numa transmissão de 
posse de um Comandante da Policia Militar, um conceito de segurança 
segundo o qual a pessoa, além de estar segura, deve se sentir segura. 
Muitas vezes a pessoa pode ter uma sensação de segurança, mas, se não 
está segura, não adianta. De outra sorte, se não está segura, pensando que 
está, também não é segurança. Segurança verdadeira é aquela que produz a 
tranqüilidade em nossos lares, nas ruas, nas escolas, nos locais de serviço. 
Hoje o que grassa no Brasil é a insegurança. As pessoas tém a sensação de 
que não estão seguras em parte alguma. Isso, infelizmente, também ocorre 
em Minas Gerais, em que pese não estarmos em primeiro lugar nessa falta 
de segurança. Outros Estados da Federação, principalmente no eixo Rio-São 
Paulo, ostentam o título, nada garboso, de regiões mais inseguras. Aqui em 
Minas, temos as Polícias Militar e Civil, temos a excelência do povo mineiro, 
que, por si só, evita que aconteça o que vemos na grande imprensa nacional. 
Ainda assim, é um problema a ser trabalhado de forma preventiva, porque, se 
medidas não forem tomadas agora, em todos os aspectos da segurança, 
poderemos ter uma situaçãó como as do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
praticamente sem condições de ser resolvida. 
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Durante mais de dez meses, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tive a 

honra de ser Secretário e de conviver de perto com a questão da segurança. 
A sensação de insegurança que nos permeia produz teses de mestrado. 
Diversas pessoas procuram saber quais são as causas da insegurança. 
Freqüentemente se ouve dizer que da pobreza vem a criminalidade. 
Freqüentemente se ouve dizer que os pobres são responsáveis pelo 
crescimento da violência e da criminalidade, com o que não podemos 
concordar. 

É uma tese que não está de acordo com os pensamentos daqueles que 
estão atuando mais á frente deste problema. A verdade é que a bandidagem, • 
a criminalidade, infelizmente, tem crescido em todos os setores da nossa 
sociedade e principalmente nas escalas mais superiores, em conseqüência 
da vinda da droga para Minas Gerais. 

Quando se fala em droga, estamos percebendo que não seria tão difícil 
cambatê-la se houvesse um trabalho mais articulado entre a Polícia Federal, 
a Polícia Civil e a Policia Militar. Infelizmente, não há Cada um está no seu 
trabalho e não o faz tão bem como deveria. Minas Gerais não produz drogas. 
Das drogas consumidas em Minas, 100% vêm de outros Estados e de outros 
países. Minas Gerais tem fronteiras pela terra e pelo ar, uma fronteira a 
menos em relação a outros Estados. Um trabalho para se conter as 
fronteiras, para daí evitar a entrada das drogas, tiraria das famílias mineiras o 
que hoje é a maior chaga social das nossas comunidades, atingindo e 
infelicitando famílias, desde as mais humildes às mais pobres, até famílias 
abastadas e poderosas. 

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte)*- Nobre Deputado Luiz Tadeu 
Leite, gostaria de congratular-me com V. Exa., porque o conheço há muitos 
anos e sei de sua determinação, de sua competência no sentido de trabalhar 
para o bem da população brasileira. 

Hoje V. Exa. coloca, com muita felicidade, os principais assuntos que são o 
grande anseio, o desejo e a necessidade da nossa população: a questão da 
segurança, da geração de renda e do emprego. 

Gostaria de congratular-me com V_ Exa. e dizer que esta Casa terá, a partir 
deste momento, mais um grande defensor, que conhece os problemas do 
nosso Estado, os problemas do Brasil e que, evidentemente, vai ajudar na 
formulação das questões. 

No entanto, gostaria apenas de relembrar que a segurança e a saúde 
continuam sendo assuntos importantes. Quando, no nosso País, tivermos 
educação de qualidade em tempo integral e a nossa população for 
alfabetizada, teremos muito menos problemas de geração de emprego, de 
renda e de segurança. 

No entanto, esses problemas são prementes, e de toda forma V. Exa. está 
de parabéns pela coragem e pela dedicação com que, tenho certeza, irá 
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O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço o nobre Deputado João Pinto 
Ribeiro por suas elucidatórias palavras, que mostram que, realmente, a 
segurança tem sido o aspecto mais importante para a população, em que . 
pese continuar sendo importante uma ação na saúde e na educação. É uma 
ação permanente, que tem de ser mantida pelos Governos. 

Mas quando se buscam a solução e as causas da questão da segurança 
podem-se cometer equívocos, como bem recentemente temos visto. 

Infelizmente, no Congresso Nacional, existem cinco ou seis projetos que 
versam sobre a matéria. Acham, equivocadamente, alguns Deputados e uma 
grande parte do povo brasileiro que se resolve o problema da violência . 
simplesmente reduzindo a maioridade penal, de 18 para 16 anos. Há cerca 
de duas semanas, em Brasília, numa reunião especial da Comissão de 
Justiça, tive a possibilidade de debater a questão com grandes juristas 
brasileiros. Discutia com os Profs. Alírio Cavalieri e Nabor Bulhões e outros 
juristas a questão da tentativa da redução da maioridade penal. A conclusão 
a que se chega é que é um grave equívoco imaginar que colocar jovens de 
16 ou 17 anos, que deveriam ter um centro de recuperação, que não foi· 
criado pelo Estado, que se omitiu criminosamente até agora, em . 
penitenciárias junto com os adultos resolveria o problema. Aqueles que assim 
pensam pensam com a superficialidade fora do comum, porque se esquecem · 
que daqui a pouco não serão apenas os menores de 16 anos que deverão 
ser colocados nas penitenciárias, porque os menores de 15 anos também 
cometem crimes. Aí vai se abaixar mais a maioridade, para 15 ou para 14 
anos. 

Enfim, percebemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, como está , 
concebido, contém as normas necessárias para se punir da forma adequada 
aquele jovem de 16 ou 17 anos que venha a delinqüir. O que falta é a , 
presença do Governo, que não cumpriu o que deveria ter cumprido nos 
últimos noves anos, quando se implantou o Estatuto da Criança e do ·• 
Adolescente. Nenhuma nova casa de recuperação de adolescente infrator foi 
construída em Minas Gerais. Agora, na Secretaria da Justiça, estávamos em 
construção, concluindo obras como a do CEIP do Horto, masculino e 
feminino, e uma ampliação da obra de Sete Lagoas, que é anterior a nove -
anos. 

Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para onde irão esses 
menores que cometem atos infracionais. No entanto, como não há lugar para. 
onde levá-los, são devolvidos às ruas, aumentando a escalada de crimes. 
Enquanto o Estado, ou seja, o País e seus Estados membros, não se 
conscientizar de que hoje a obra social é a mais reclamada pela sociedade, 
muito mais que as obras físicas, que no passado marcaram as 
administrações estaduais, não teremos a solução dos problemas de 
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segurança e de delinqüência juvenil no Brasil. 

É preciso entender que, em vez de se reduzir a maioridade penal, o que se 
pode fazer é corrigir alguns equívocos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estamos remetendo uma proposta ao Congresso Nacional, que 
e 0 órgão competente para fazer leis federais, para que se mexa em dois ou 
três artigos do Estatuto. Um deles, por exemplo, prevê medida cautelar 
máxima de três anos para qualquer tipo de crime que venha a cometer o 
jovem. Por mais grave que tenha sido o crime ou a infração cometida pelo 
menor, o maior tempo da medida cautelar é de três anos. 

Além do mais, o que se vê é que, ao chegar aos 21 anos, a pena está 
prescrita, interrompida automaticamente. Era preciso que prosseguisse, 
punindo de forma exemplar, para que, havendo locais adequados para onde 
ser mandados, esses menores cumpram um recolhimento e, com o tempo, 
melhorem o seu comportamento, retornem à sociedade como indivíduos úteis 
a ela e possam deixar de ser delinqüentes para se tornar cidadãos de bem. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)*- Nobre Deputado Tadeu Leite, 
com muita alegria ouço o seu primeiro pronunciamento na Casa, falando da 
questão da segurança pública. V. Exa. o faz com sabedoria, competência, e 
não somente devido a sua experiência enquanto Secretário da Justiça, mas 
como grande advogado e conhecedor da questão da segurança pública. Fico 
feliz e tenho absoluta certeza de que esse lambem é o entendimento dos 
outros Deputados que já militaram na área da segurança pública e que aqui 
estão. Quero dizer da nossa grande alegria em ver que V. Exa. será o 
coordenador do nosso debate do dia 6 do mês que vem. 

Nesse debate vamos tratar da segurança pública com os mais diversos 
segmentos da sociedade. Vamos discutir vários temas. Quando se fala em 
diminuir a maioridade penal, é importante lembrar que temos 47 mil 
mandados de prisão para serem cumpridos. no Estado. No entanto, não 
temos onde colocar essas pessoas. É importante discutir a questão da 
construção das nossas cadeias. Aqui o Secretário da Segurança Pública, 
Deputado Mauro Lopes, por algumas vezes foi duramente criticado quando 
tentava resolver um problema seriíssimo da segurança pública. 

Aliás, V. Exa. abriu sua fala de maneira brilhante, dizendo que precisamos 
tratar da questão da defesa social. Acho que essa é a grande proposta da 
Casa, principalmente dos Deputados que sempre viveram e trabalharam na 
segurança pública, e chegamos aqui pelo trabalho que realizamos nessa 
área. Queremos dizer que esta Casa também, além do Poder Executivo, no 
momento deste grande seminário que faremos sob a coordenação de V. 
Exa., está buscando propostas efetivas. 

Temos em Minas Gerais, ainda sob controle, a situação da violência, mas 
corre-se o risco de, daqui a pouco tempo, perdermos esse controle, como já 
aconteceu em outros Estados. 

~~--------------------------------------------------~ 
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Vejo, assim, com muito carinho seu primeiro pronunciamento, enquanto 

Delegada-Geral de Polícia. E, em nome da Secretaria da Segurança Pública, 
quero parabenizá-lo, porque sei o quanto será importante a sua presença 
nessa luta. Muito obrigada. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço a brilhante participação da 
Deputada Elaine Matozinhos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando falamos em segurança, posso 
dizer que existem alternativas válidas, simples, passíveis de ser viabilizadas. 
Temos que equipar e treinar as nossas polícias. Não adianta continuarmos 
com uma certa improvisação, um rápido treinamento, equipamentos de 
qualidade inferior. 

Bem recentemente, Deputado Sebastião Navarro, sugerimos que as armas 
recolhidas dos traficantes passassem para as mãos da policia. Se isso 
acontecesse, ela estaria muito mais bem equipada que hoje. O que vemos 
são bandidos altamente bem treinados e bem equipados enfrentando uma 
policia mal equipada. 

Dizem que o Soldado, que leva a tiracolo, para garantir sua defesa e a de 
seus concidadãos, o revólver 38, tem que contar o número de balas que tirou 
e quantas devolveu, demonstrando, assim, uma profunda carência, a falta de 
qualificação, não do cidadão - aliás, a nossa polícia ê das mais bem 
qualificadas do Brasil -, mas dos equipamentos. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Ilustre Deputado Luiz 
Tadeu Leite, gostaria de aparteá-lo, primeiramente, para louvar sua chegada 
a esta Casa, durante seu primeiro pronunciamento perante o Plenário da 
nossa Assembléia Legislativa. 

V. Exa., pelos predicados que lhe são naturais, já nos dá a certeza de uma 
contribuição a esta Casa do povo mineiro. E somando-se a eles, aos 
inúmeros predicados de V. Exa., a experiência política que tem como 
Deputado Federal, Prefeito, Secretário de Estado trará todo esse concurso 
para o aprimoramento e o engrandecimento de nossa Assembléia Legislativa. 

V. Exa. bem demonstra isso, já trazendo, neste seu primeiro 
pronunciamento, um tema da mais alta relevância Como bem enfatizou 
segurança é questão fundamental; tenho a impressão de que é o reclam~ 
maior da nossa sociedade atualmente. 

O que era restrito aos grandes centros, às megalópoles, hoje está presente 
nas menores cidades do Estado, nos nossos distritos: a droga e o incremento 
da criminal idade. 

V. Exa. ressalta também a questão do menor. Permita-me uma pequena 
observação, ilustre Deputado Luiz Tadeu Leite, a respeito do que V. Exa. 
afirmou agora há pouco, ao dizer que bastam pequenas correções na 
questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma situação que 
me preocupa muito. Precisamos de alguma atitude mais efetiva, mais 
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drástica, Deputado Luiz Tadeu. 

Meu sobrinho foi vítima, absurdamente, quando fazia um lanche numa 
lanchonete de beira de estrada, de assaltantes drogados que foram assaltar 
a lanchonete. Conversando, o Delegado de Campinas me disse que esses 
meninos - que são punidos, que são presos quando cometem um delito, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite a prisão e a 
punição desses menores - têm a sua pena extinta quando completam a 
maioridade. E que esses jovens, que não são crianças, de 19, 20 anos, são 
utilizados pelo crime organizado para a prática de delitos dessa natureza, de 
crimes violentos, porque sabem que o máximo que vão ficar detidos ou 
presos é um ou dois anos. Ao atingir a maioridade são libertos para começar 
uma vida nova. 

Esse indivíduo que assassinou meu sobrinho foi reconhecido pelo 
Delegado, que disse que ele já fugiu e já foi preso outras vezes, porque já 
matou três pessoas. Em um ano, havia matado três pessoas em latrocínio, 
em assalto a mão armada. 

Creio que alguma coisa tem que ser fe-Ita para punir principalmente o jovem 
de mais de 18 anos, que tem, logo depois, a sua liberdade assegurada, 
cometendo, por este Brasil afora, os crimes mais hediondos, mais violentos, 
certo da impunidade. Essa é a observação que queria fazer, enquanto 
cumprimento V. Exa. por sua presença, nesta Casa, neste seu primeiro 
discurso na Assembléia Legislativa. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Agradeço a V. Exa., Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, lembrando que as pequenas correções, na verdade, 
significam tornar o estatuto mais pesado, a mão mais forte para punir de 
forma mais eficaz. A sensação da impunidade é fruto de um abrandamento 
que o estatuto contém. Basta apertar um pouco mais, observando medidas 
cautelares mais pesadas, contemplando um tempo maior, para melhorarmos 
a situação. Também o Estado precisa construir unidades para onde possam 
ser levados esses menores, a fim de que tenham a devida assistência. V. 
Exa. toca bem no assunto de que é preciso construir mais unidades 
prisionais. Visitando um por um dos presídios mineiros, especialmente os da 
nossa Secretaria, vimos que alguns deles funcionam muito bem, chegando 
perto das penitenciárias do Primeiro Mundo. São as unidades que temos em 
Governador Valadares, em lpaba, em Teófilo Otôni, em Unaí. Mas ex1ste a 
realidade da Secretaria da Segurança Pública, onde existem presídios em 
situação inversamente proporcional aos anteriormente referidos. Precisamos • 
de investimentos do Estado. Não podemos continuar tratando o assunto com • 
um certo amadorismo ou empurramento com a barriga. O problema é grave, 
e é preciso investir enquanto é tempo, porque, se não forem tomadas· as 
devidas providências, a situação chegará a ficar igual à do Rio e de São -
Paulo. 

~ <L_ __________________________________________________ _> 
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Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, adiantou-nos a Deputada 

Elaine Matozinhos que estamos recebendo convite do Presidente desta 
Casa, Deputado Anderson Adauto, para coordenar um ciclo de debates que 
acontecerá na próxima segunda-feira, dia 6, às 14h30min, aqui, neste 
Plenário, com o tema "A Segurança Pública Que Temos, a Segurança · 
Pública Que Queremos". O objetivo é trazer alguns debatedores da melhor 
qualidade: o Prol. José Vicente da Silva Filho, do Instituto ( ... ) de Economia 
Mundial; o Dr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública; a Dra. Ângela • 
Pace, Secretária da Justiça; o Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral . 
da Polícia Militar; o Dr. José Roberto Gonçalves Resende, Ouvidor da Polícia;., 
o Dr. Carlos Vitor Muzi, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB; e a Sra. Valdete da Silva Cordeiro, do Centro de Ação Comunitária 
Vera Cruz. Esse debate será importante para que esta Casa se posicione 
diante do assunto segurança. A que nós temos, já conhecemos pelos. 
diversos relatos que aqui têm sido feitos por Deputados e pela imprensa. E . 
qual é a segurança que nós queremos? Isso irá exigir muito investimento por 
parte do Governo para que se tenha a segurança almejada. Relativamente ao 
que fazer, uma sugestão já começa a crescer nesta Casa, qual seja a criação 
de uma comissão de defesa social para funcionar de forma permanente, 
dando garantia de que o assunto segurança será discutido de forma mais 
prática e isenta. É preciso entender que segurança tem que ser feita por 
especialistas em segurança, assim como medicina faz-se com médicos, 
engenharia faz-se com engenheiros, e advocacia, com advogados. 
Precisamos ver que segurança, hoje, não mais pode ser motivo de poesia, de 
idílio. Temos que sair, com urgência, para a prática. 

Agradeço ao Sr. Presidente e aos nobres Deputados a paciência de nos 
ouvir. Estreando nesta tribuna, tivemos a intenção de levar uma preocupação 
aos lares mineiros, uma preocupação junto a uma certeza: a de que o 
trabalho da Polícia Militar e da Policia Civil está sendo feito, menos do que 
gostaríamos e menos do que gostariam as próprias Polícias Civil e Militar. 
Mas, com o apoio desta Casa e do Executivo, temos a confiança de que 
Minas será, num futuro muito breve, uma ilha de segurança e de 
tranqüilidade. Muito obrigado. 

• -Sem revisão do orador. 
2• Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1" Fase, a Presidência 
passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" 

qualificado para votação de propostas de emenda à Constituição, mas que há 
número regimental para a apreciação das demais matérias constantes na 
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pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 22g/99, do Deputado Alberto 
Bejani, que altera os dispositivos da Lei n° 12.040, de 28/12/95, que dispõe 
sobre a distribuição -da parcela de receita do produto da arrecadação do 
ICMS pertencente aos municípios. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da 
Subemenda n° 1, que apresenta, às Emendas n°s 3 e 4, e pela aprovação da 
Emenda n° 6, que apresenta; opina, ainda, pela rejeição das Emendas n°s 2 
e 5. 

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

durante a campanha eleitoral de 1998, o candidato Itamar Franco 
comprometeu-se a mudar a Lei Robin Hood, cobrindo os prejuízos dos 
maiores municípios. Não cumpriu nem cumprirá a promessa. A Robin Hood 
distribuiu 20% da receita do ICMS aos municípios, pelos critérios sociais, 
definindo o destino de cerca de R$300.000.000,00 por ano. 

Sabem V. Exas. que, nos últimos quatro anos, essa matéria foi, entre todas 
as que tramitaram nesta Casa, a mais debatida. Amplamente discutida, 
aplaudida pela maioria dos municípios e condenada por poucos- os de maior 
população e receita no Estado -, tornou-se objeto de intensa divulgação pelo 
Governo passado. 

O projeto original transformou-se na Lei n° 12.040, de 28/12/95. Foi 
modificado por quatro outras leis, as de n°s 12.428, 12.581, 12.734 e 12.970. 
Esse emaranhado trouxe alguma confusão ao processo legislativo. Há 
dispositivos sem significado, com orações sem complemento, como é o caso 
do inciso IV do art. 1°. Há problemas a serem sanados, e a norma legal 
precisa ser aperfeiçoada. 

Os prazos para publicação dos percentuais definidores dos índices nunca 
foram cumpridos. O calendário, decorrente de lei federal e previsto 
incorretamente na estadual, é importantíssimo para as Prefeituras 
elaborarem seus orçamentos, legalmente até 30 de setembro de cada ano. 
Somente no último dia 30 de outubro, foram publicados os dados 
preliminares sobre o Valor Adicionado Fiscal- VAF. 

Grave problema introduzido na legislação diz respeito à periodicidade dos 
índices. O sistema atual permite modificações mensais, no tocante à saúde, e 
trimestrais, relativas à produção de alimentos e ao meio ambiente. Os índices 
deveriam ser anuais, conforme preceitua a Lei Complementar n° 63. 

Outro erro que muito prejudicou o sistema foi a reiterada prática de se 
publicarem os índices sem a necessária demonstração de como eles foram 



apurados. O processo, exceto o do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, 
perdeu totalmente a transparência. 
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Vê-se, Srs. Deputados, que, embora muito festejada pela administração 
anterior, a lei não atendia aos prazos legais, tinha uma periodicidade 
incompatível e não assegurava a transparência na distribuição de cotas. A 
própria Assembléia Legislativa, que deveria, improrrogavelmente, em 1998, 
editar uma lei, redistribuindo o resíduo do VAF (inciso I, art. 2°), não o fez. 

Hoje, os municípios beneficiados pela Lei Robin Hood, como nos mostra a 
imprensa, temem perder receita. Essa hipótese não pode sequer ser 
aventada. Seria criar, e não, resolver problemas. 

É preciso compreender a urgência dessa matéria e o perigo que correm 
esses municípios. Perderão receita, sim, caso não haja a reformulação que 
estamos propondo, pois só há previsão legal de percentuais aplicáveis aos 
critérios sociais para até o próximo ano. Caso não haja nova definição legal, 
em 2001, somente existirá o critério do VAF. Será o fim da Lei Robin Hood, 
com incalculáveis prejuízos para mais de 95% dos municípios mineiros. 

Os maiores municípios, sempre reclamando o que perderam, temem novos 
prejuízos, da ordem de 4,5%, que ainda são distribuídos pelo VAF. Esse 
percentual poderia passar para os chamados critérios sociais. 

Queremos realçar o alcance do Projeto de Lei no 229/99, que vamos votar. 
É uma proposta que consideramos salomõnica e que recebeu parecer 
favorável em todas as comissões desta Casa. Nenhum município perderá ou 
ganhará receita em decorrência do projeto. 

Estamos mantendo os percentuais destinados aos critérios. A medida é 
oportuna. Se esta Casa não votar a matéria neste exercício, deverá fazé-lo 
forçosamente no ano 2000, isso porque a legislação somente prevê 
percentuais até esse ano. Resolvermos essa questão desde logo parece-nos 
muito mais apropriado do que fazê-lo em ano eleitoral, para não sermos 
chamados de oportunistas, em virtude das eleições do próximo ano. O 
Projeto de Lei n° 229/99 objetiva : estabelecer um calendário de publicações 
que atenda aos municípios; possibilitar o conhecimento de todos os fatores 
que compõem cada índice, dando transparência ao sistema; fixar a 
periodicidade anual dos índices de participação, extinguindo a mensal e as 
trimestrais; definir os percentuais aplicados a cada critério, nos incisos I a XII 
do art. 1° da Lei 12.040, a partir do ano 2001. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedimos a sua aprovação. É 
muito importante que os municípios maiores, que representam a minoria 
neste Estado e o sacrifício maior dos Prefeitos, saibam quanto se arrecada e 
quanto será repassado a eles. A data deverá ser fixada, para que não haja 
nenhum prejuízo no orçamento dos municípios menores deste Estado, que, 
como disse, representam a maioria absoluta no Estado. 

Evidentemente, há muitos Prefeitos ansiosos por ver esse projeto 
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aprovado, em 1 o turno, para que possamos dar tranqüilidade às cidades 
menores do Estado. É bom lembrarmos que alguns dizem que o nosso 
Estado tem um número excessivo de municípios. Ora, se existem municípios 
é porque esta Casa aprovou. Se aprovamos, temos de dar-lhes a 
tranqüilidade de sobrevivência. 

A maioria dos municípios em Minas Gerais sobrevive através de quê? , 
Sabemos que é do Fundo de Participação dos Municípios, porque neles não 
há indústrias nem comércio ativo. Evidentemente, necessitam de ajuda para · 
sobreviver. O erro maior foi criar muitos municípios em Minas. Mas, já que 
criaram, temos de mantê-los. Ou vamos deixá-los morrer à míngua? 

A Lei Robin Hood é muito importante, desde que haja transparência e se 
fixe a data em que será remetido para os municípios esse dinheiro, que tanto 
faz falta. Por isso, peço aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que votem 
a favor e aprovem o Projeto de Lei n° 229/99. 

Sr. Presidente, não vou tomar mais tempo. Agradeço a oportunidade e 
espero que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicitei a palavra apenas 

para cumprimentar o Deputado Alberto Bejani. Um Deputado que vem de 
uma cidade grande, tendo sido eleito com uma votação expressiva em Juiz 
de Fora, obtendo o seu mandato dentro dessa cidade, com quase 50 mil 
votos, apresenta um projeto que deve merecer a preocupação dos 
municípios, principalmente dos pequenos. 

Na legislatura passada, tivemos o prazer de votar o projeto de lei do 
Governo do Estado que criava a Lei Robin Hood. Essa lei estabelecia 
critérios para a redistribuição do ICMS com relação à parte dos municípios. 
Esse projeto ajudou 99% dos municípios mineiros, que não recebiam 
absolutamente nada de ICMS. Havia alguns municípios que recebiam 
R$1.000,00, durante todo o ano, com a arrecadação de ICMS. Através da Lei 
Robin Hood, alguns municípios passaram a receber R$70.000,00 ou 
R$80.000,00, quantia quase equiparada ao Fundo de Participação dos 
Municípios- FPM. 

Passados alguns anos, a lei precisa de alguns reparos. E esses reparos 
estão sendo propostos pelo Deputado Alberto Bejani, que mostra claramente, 
de modo especial, a atenção que os municípios precisam ter com a 
redistribuição do ICMS. Quando se compunha o bolo orçamentário, e o 
Estado recebia os 75% que compõem o ICMS, não havia critério para 
distribuir os 25% repassados aos municípios. 

Na legislatura passada, compus a CPI do VAF. Provamos que muitos 
municípios não tinham critério para a redistribuição dos 25%. Havia os 
municípios espertos, que sempre tiravam uma fatia grande do bolo 
orçamentário, deixando migalhas ou quase nada para os pequenos . 
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Provamos também que muitos Prefeitos agiram com má~fé, l:varam . 
dinheiro que não era do seu município. Infelizmente, as mod1ficaçoes na Le1 
Robin Hood, na redistribuição do ICMS, na fixação do VAF merecem algum 

,. reparo. . .. 
Quero dizer também, Sr. Presidente, que ja estamos P!eparando um 

projeto de lei que vai trazer uma tranqüilidade maior na fixaçao do VAF dos 
municípios. Muitas empresas preocupam-se apenas em . fa~er a sua 
declaração; não se preocupam em declarar, em tempo, a vanaçao do VAF. 
Com isso, muitos municípios ficam no prejuízo. Quero citar, como exemplo, o 
Município de Capitão Enéas. No dia 17 de outubro, prazo f1nal para a 
declaração do VAF, uma empresa responsável por quase. 60% do ICMS de 
Capitão Enéas não tinha apresentado o VAF. E o mun1c1piO esta correndo 
sério risco de, nos anos de 2000 e 2001, ficar sem 60% do seu ICMS. Esse 
projeto vai penalizar as empresas que agirem irresponsavelmente, sem se 
preocupar com o VAF dos seus municípios. . _ . 

De forma que o assunto é complexo, e, em 5 m1nutos, nao conseguiremos 
mostrar os erros. O Deputado Alberto Bejani já deu um passo Importante com 
esse projeto, que merece todo o acolhimento desta Casa e o nosso voto. 
Além disso, o Deputado merece o nosso louvor, pois poderia estar ma1s 
preocupado com Juiz de Fora; no entanto, entende que os _pequenos 
municípios não podem ser prejudicados por falta de uma onentaçao ma1or a 
respeito da Lei Robin Hood. Parabéns, Deputado Alberto SeJam Espe:o que 
esta Casa dé sua contribuição e, lambem, uma demonstraçao de 
responsabilidade, apoiando o seu projeto e, principalmente, faz:ndo com que 
aconteça uma discussão mais ampla e aprofundada em relaçao a essa le1, 
que já precisa de reparos, para que possamos benef1c1ar h1stoncamente 
aqueles municípios que estiverem em segundo ou terce~ro plano. Mwto 
obrigado. . 

o Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. 
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1, 3, salvo subemenda, e _6 e a 
Subemenda n° 1 á Emenda n° 4, que receberam parecer pela aprovaçao. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como s; encontram.(- Pausa.) 
Aprovadas. Com a aprovação da Subemend~ n 1, f1~ preJUdicada a 
Emenda n° 4. Em votação, a Subemenda n° 1 a Emenda n 3, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as Emendas n's 2 e 5, que 
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, 
aprovado em 1° turno, o Projeto de Lei n' 229/99 com as Emendas nos 1, 3_, 
esta com 'a Subemenda n° 1, e 6 e com a Subemenda no 1 à Emenda no 4. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução n' 309/99, do 

Depul?do Eduardo Brandão, que aprova convênio celebrado entre os 
Mu_mc1p1~s de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves para modificação de 
lim1te terntonal. A Com1ssao de Assuntos Municipais opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Esta, portanto, aprovado, em 2' turno, o Projeto de Resolução no 
309/99 na_forma d~ venc1do em 1' turno. A Comissão de Redação. 

D1scussao, em 1 turno, do Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n's 1 e 2, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 
da Comissão de Justiça, e com as Emendas n's 3 a 8, que apresenta. À 
Com1ssão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n' 2, 
ficando prejUdicadas as Emendas n's 1 e 3 a 8. Em discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira• - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas: "Uma inegável forma de aprimoramento do principio das 
segurança jurídica é característica das sociedades democráticas mais 
avançadas". Com esta afirmação, tributaristas de todo o mundo afirmam ser o 
Estatuto do Contribuinte, a Lei n' 1/98, da Espanha, o ponto fundamental 
para a defesa do contribuinte na monarquia constitucional espanhola. 

O Código do Contribuinte, Projeto de Lei n° 51/99, nada mais é do que a 
tentativa de se dotar M1nas Gerais de um instrumento capaz de aliar 
cidadania e ação operacional do Estado, como agente arrecadador, na busca 
de um objetivo comum: o do desenvolvimento social sustentável. 

Fui chamado de "defensor dos sonegadores". Várias outras críticas me 
foram feitas. Uma certeza, porém, manteve inabalável minha fé: como 
construtor de utopias, compete ao homem público desvendar mistérios 
descobrir novas f?rmas de convivéncia social e encontrar caminhos qu~ 
poss1b1l1tem uma v1da melhor e mais feliz para o cidadão. 

Nesse momento, ao discutir o Projeto de Lei n° 51/99, cabe-me, tão-
somente, agradecer àquelas pessoas que acreditaram na utopia de um 
mundo melhor e tornaram possível esse projeto de lei. 

Em primeiro lugar, quero agradecer ao ex-Presidente desta Casa, 
Deputado Romeu Queiroz, e a seus colegas membros da Mesa da 
Assembléia de então, Deputados Cleuber Carneiro, Francisco Ramalho, 
Geraldo Rezende, Elmo Braz, Ivo José, Marcelo Gonçalves, Dilzon Melo e 
Maria Olivia, que criaram, no Centro de Atendimento ao Cidadão, o nosso 



124 
CAC, o setor de defesa do contribuinte. 

Aos Deputados que, por meio de emendas, aprimoraram o texto original e 
enriqueceram o debate sobre o tema: Antônio Júlio, promotor da audiência na 
Comissão de Justiça; Gilmar Machado, Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau e 
Chico Rafael, que promoveu audiência pública da Comissão de 
Administração Pública para a analise do projeto. Aos Deputados membros 
das Comissões citadas e que aprovaram por unanimidade os respectivos 
pareceres, meu agradecimento cordial. Foram eles: Deputados Jorge 
Eduardo, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Sargento Rodrigues, Arlen 
Santiago, Ermano Batista, Eduardo Daladier, Agostinho Silveira, Adelmo 
Carneiro Leão, lrani Barbosa e Sebastião Costa. 

Agradecimento especial ao Presidente Anderson Adauto, que, de plano, 
entendendo a oportunidade de, em parceria com a FIEMG, levar a 
Assembléia mais perto da classe produtora, autorizou a realização das 
audiências públicas sobre o Código de Defesa do Contribuinte pelo interior do 
Estado. 

E o trabalho das audiências públicas só foi possível graças à disposição 
dos Deputados membros da Comissão de Fiscalização Financeira. Ao seu 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, grande incentivador de todo o trabalho; 
ao autor do requerimento que formalizou o pedido de realização das 
audiências, Deputado Mauro Lobo; ao relator, Deputado Rogério Correia, 
que, entendendo o momento histórico por que passou a discussão do Projeto 
de Lei n° 51/99, atendeu a sugestão que lhe fiz, de acolher, como seu 
substitutivo, o Substitutivo n° 1, que agora iremos votar, a proposta do grupo 
de compatibilização do Código de Defesa do Contribuinte e sobre o qual 
falarei logo a seguir. Obrigado, Deputado Rogério Correia, pela humildade 
em assinar um trabalho coletivo e a ele emprestar seu nome e sua 
inteligência. E aos Deputados Eduardo Hermeto, Rêmolo Aloise, Miguel 
Martini, Olinto Godinho, Antônio Carlos Andrada, Antônio Andrade, Dinis 
Pinheiro, Carlos Pimenta, Hely Tarqüinio e Alberto Bejani, membros da 
Comissão, e àqueles que marcaram presença nas mais diversas regiões de 
nosso Estado. 

Meu agradecimento antecipado a todos os Deputados presentes nesta 
reunião, que, tenho certeza, colocarão sua vontade a serviço da vontade do 
povo mineiro e darão o seu voto ao Substitutivo n° 1. Fraternalmente, meu 
muito obrigado. 

Por dever de justiça, sou obrigado a mencionar os nomes das pessoas que 
acreditaram em nossa proposta e apoiaram o nosso Código de Defesa do 
Contribuinte. Ressalto o apoio direto das seguintes entidades: Organização 
das Cooperativas de Minas Gerais, Federação da Agricultura, Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas, União dos Varejistas, Associações 
Comerciais de Minas Gerais, de Juiz de Fora e de Viçosa, Conselho Regional 
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de Contabilidade, SEBRAE-MG, Federação das GOLs, Federação do , 
Comércio, Associação Mineira de Floricultura, Associação Brasileira de 
Direito Financeiro, Associação Mineira dos Advogados Tributarislas,-
Associação Mineira de Supermercados, CICI-MG, SINDIFISCO, Sindicato 
dos Contabilistas, Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, 
Secretaria da Fazenda, Conselhos de Desenvolvimento Industrial de Montes 
Claros, lpatinga, Governador Valadares, Patos de Minas, Pouso Alegre, 
ltuiutaba, Divinópolis, Contagem, Uberaba e Uberlãndia. 

Tributaristas, professores e contadores: lves Gandra e Bernardo Monteiro, 
de São Paulo; os mineiros Antônio Lopes Sá, Sacha Calmon Navarro Coelho, 
Lauro Limborço, Janir Adis Moreira, Roberto Oliveira de Faria; do Rio de 
Janeiro, Luiz Bichara; do Ceará, Manoel Albuquerque; da Bahia, Marcelo 
Noronha; do Rio Grande do Sul, Carlos Couto Braga. 

Agradecimento especialíssimo aos Presidentes da Câmara de Dirigentes 
Lojistas, CDL-BH, Manoel Bernardes; da Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais, FIEMG, Stefan Salej; da Federação das Associações 
Comerciais, FEDERAMINAS, Arthur Lopes Filho, dirigentes máximos de 
entidades representativas das classes produtoras, que colocaram a estrutura 
operacional de suas entidades a serviço do debate e da divulgação do projeto 
do Código de Defesa do Contribuinte. Colocaram, principalmente, a 
inteligência de seus Diretores Aníbal Arantes e Zuleika Rocha; Robson Braga 
de Andrade e Edwaldo Almada e Prof. Euler da Cunha Peixoto e dos 
servidores Adalgiza Maria da Silva, Maria Laura Santos, Edilson da Cruz, 
Pedro Parizzi, Luciana Mundim de Mattos Paixão e Ana Carolina Mola, para 
que enriquecessem os debates e aprimorassem a redação do texto de nosso 
projeto. 

Por dever de justiça, aos Presidentes das entidades representativas dos 
servidores da Fazenda do Estado, Geraldo Luiz Brinatti, Presidente da 
Associação dos Funcionários Fiscais, AFFEMG, e José Aparecido de Pádua, 
do Sindicato dos Funcionários Fiscais, SINDIFISCO, minhas homenagens 
pelo espírito de luta e pelo alto compromisso de defesa da categoria. Defesa 
pautada no diálogo firme, que possibilitou o aparar de arestas e a solução de 
conflitos que há muito povoavam os caminhos dos contribuintes e dos 
servidores fiscais. A participação do SINDIFISCO e da AFFEMG foi de vital 
importância para que chegássemos ao texto hoje em votação, fruto de um 
consenso maior, fruto do entendimento e do diálogo constante, não poucas 
vezes áspero, mas sempre respeitoso e, sobretudo, em busca do bem 
coletivo. Obrigado, Brinatti e José Aparecido. A história fará justiça a vocês. 

O consenso só foi atingido porque houve um completo desarmar de idéias 
e de preconceitos. Bendita a inspiração que me levou a sugerir a criação de 
um grupo de compatibilização do texto originariamente proposto. Esse grupo 
trabalhou com afinco durante quase três meses. Reunia-se ás quartas-feiras, 
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na sede da FIEMG. Das 14 às 18 horas, artigo por artigo, meticulosa e 
rigorosamente, as idéias foram sendo analisadas. Arestas cortadas, o texto 
original foi enriquecido sobremaneira. Acolhido em forma de substitutivo pelo 
relator, Deputado Rogério Correia, esse texto provocou unânime conclusão 
entre os participantes daquele grupo, que foi resumida na frase do consultor 
Antônio Brito: "Quem dera se todas as leis assim fossem feitas". Tal grupo, 
composto por Esmeralda Teles Horta Xavier, llizeu Real Júnior, Geraldo Luiz 
Brinatti, José Aparecido de Pádua, Amabile Madalena Rosignoli, Delfino 
Garcia Neto, Euler da Cunha Peixoto, Adalgiza Maria da Silva, Ruy Barbosa 
Gonçalves, Henrique Badaró e Antônio Brito, Ana Carolina Meta e Pedro 
Parizzi, foi o grande responsável pelo sucesso final do texto hoje 
apresentado. 

Cumpre-me, finalmente, agradecer aos servidores desta Casa que atuaram 
junto ao estudo, debate, elaboração do texto, redação, assessoramento das 
reuniões: Mauro Bonfim, Hénio Andrade, Délio Malheiros, Valéria Ferreira de 
Paula, Alexandre Werneck, Aloisio de Araújo Monteiro, Mirlene Oliveira, Caio 
Borelli, Paulo Milani, Sabino Fleury, Eduardo Vieira Moreira e Antônio Alves 
de Brito. Na pessoa do servidor Délio Malheiros, companheiro de ideais e 
projetos que ainda serão um dia construídos, quem primeiro defendeu a 
necessidade de o contribuinte ter um código próprio, sugerindo, até mesmo, 
suas primeiras linhas, meu reconhecimento ao corpo técnico da Casa. 

Essas pessoas, Sras. e Srs. Deputados, acreditaram ser possível a 
realização de um sonho. Acreditaram na possibilidade de fazer com que o 
contribuinte e o Estado de Minas Gerais andem lado a lado e desenvolvam 
novas relações no processo fisco "versus" sociedade. 

Em nome dessas pessoas e em meu próprio nome, aguardo, ansioso, que 
o Projeto de Lei n' 51/99 seja aprovado por V. Exas. Muito obrigado. 

Para não encaminhar, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar que, em 
concordância com o Líder do Governo, Depütado Alberto Pinto Coelho, 
sendo o substitutivo apresentado na forma de consenso, seja votado 
inteiramente o substitutivo e sejam rejeitadas as demais emendas que não 
foram prejudicadas. 

Srs. Deputados, acredito que Minas consegue dar um passo à frente das 
outras Assembléias e de muitos outros países, criando o nosso Código de 
Defesa do Contribuinte. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Não há outros oradores 

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1 , salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n' 1, ficam prejudicadas 
as Emendas n°s 1 e 3 a 8. Em votação, a Emenda n° 2, que recebeu parecer 
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, 0 
Projeto de Lei n° 51/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 147/9g, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que dispõe sobre a transformação de créditos constantes 
em precatório em bônus do Tesouro e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela 
rejeição da Emenda no 2, ficando prejudicada a Emenda n° 1. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N' 147/99 

EMENDAN° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Os bônus de que trata o projeto de lei poderão ser utilizados ainda 

para quitar débitos, oriundos de titules de créditos contraídos junto ao Banco 
do Estado de Minas Gerais - BEMGE - e ao Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais - CREDIREAL -, hoje em poder do Tesouro do Estado, até o 
percentual previsto no art. 2°.". 

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1g99. 
João Batista de Oliveira 

EMENDAN°4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O § 16 do art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12- .......................................... . 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado,· na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) 
a carga tributária nas operações internas com móveis classificados na 
posição 9403 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema 
Harmonizado (NBM-SH), com assentos classificados nas subposições 
9401.30, 9401.40, 9401.50, 9401.61, 9401-69, 9401.71, 9401.79, 9401.80, 
9401.90 da NBM-SH e com painéis de madeira industrializada, classificados 
nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00 e 4411.29.00 
da NBM-SH, promovidas por estabelecimento industrial.".". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Mauro Lobo - Dalmo Ribeiro Silva. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foram 

apresentadas ao projeto duas emendas, uma do Deputado João Batista de 
Oliveira, a qual recebeu o n° 3, e uma dos Deputados Mauro Lobo e Dalmd 
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Ribeiro Silva, a qual recebeu o n° 4. Nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha o projeto e as emendas à 
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico 
Rafael, que altera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12197, e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Turismo opinou 
por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão 
de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem á Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 351/99 

Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Do Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte 

Art. 1° - Fica criado o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, que assegura a elas tratamento diferenciado e 
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido nesta lei. 

Capítulo li 
Da Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente 

constituída e a esse titulo inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que 
promova operações relativas à circulação de mercadorias ou à prestação de 
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e 
que tenha receita bruta anual acumulada igual ou inferior a R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais); 

11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
regularmente constituída e a esse titulo inscrita no Cadastro de Contribuintes. 
do ICMS, que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou à 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de 
comunicação e que tenha receita bruta anual acumulada superior a 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais). 
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§ 1 o - O contribuinte submetido ao regime de que trata esta lei que, a 

qualquer momento do período de apuração, apresentar receita bruta anual 
acumulada superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e inferior a 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) poderá, ainda, no mesmo exercício, 
manter-se enquadrado como empresa de pequeno porte, na última faixa de 
classificação prevista no Anexo I desta lei, observado o disposto no § 5° 
deste artigo. r ... 

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será 
reclassificada, a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno 
porte, de accrdo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 3° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, 
apresentar receita bruta: 

I - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será reclassificada, a partir 
do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação; 

11 - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será 
reclassificada, a partir do exercício seguinte, de acordo com a sua nova faixa 
de classificação. 

§ 4° - O disposto nos parágrafos anteriores não se aplica à microempresa 
nem à empresa de pequeno porte que, no decorrer do primeiro ano de 
atividade, ultrapassarem o limite inicialmente previsto para a sua faixa de 
classificação, hipótese em que serão automaticamente reclassificadas, no 
mesmo exercício, e passarão a recolher o imposto pelo percentual 
correspondente a sua real faixa de classificação, observado o disposto no § 
5° deste art. e no art. 17. 

§ 5° - A mudança de faixa de classificação não autoriza a restituição de 
importância já recolhida em razão da classificação anterior. 

§ 6° - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado não 
descaracteriza a microempresa nem a empresa de pequeno porte, desde que 
a soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não 
exceda os limites fixados nos incisos deste art. e suas atividades,: 
consideradas em ccnjunto, enquadrem-se nas normas desta lei. 

Capitulo 111 
Da Apuração da Receita Bruta Anual 

Art. 3°- Para efeito de apuração da receita bruta anual, será considerado o 
período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro . 

§ 1°- A receita bruta anual da microempresa será apurada com base: 
I - no custo dos produtos vendidos acrescido das despesas do 

estabelecimento, inclusive as da aquisição de energia elétrica e do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
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lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor 
de atividade econômica; 
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ti - no custo das mercadorias vendidas acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive as da aquisição de energia elétrica e do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de 
atividade econômica; 

111 - no custo dos serviços prestados acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive as da aquisição de energia elétrica e do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro liquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo; 

IV - no preço do serviço cobrado na geração, na emissão, na transmissão, 
na retransmissão, na repetição, na ampliação ou na recepção de 
comunicação de qualquer natureza, por qualquer processo. 

§ 2° - O valor constante nos documentos fiscais ou o lançado na escrita 
fiscal ou contábil, se for o caso, prevalecerão sobre o valor apurado na forma 
do parágrafo anterior, se superiores. 

§ 3°- A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte será feita 
acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou 
prestações realizadas. 

§ 4°- A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior compreenderá 
todas as receitas operacionais auferidas pela empresa. 

Art. 4° - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do 
período a que se refere o "caput" do art. anterior, o limite da receita bruta 
será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica a 
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente 
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. 5° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta 
anual, os valores correspondentes: 

t -às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, 
·inclusive o serviço de transporte com eles relacionado, nas hipóteses 
previstas no § 1° do art. 3°; 

11 - às operações de devolução de mercadoria para a origem e às 
transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma empresa 
situado no Estado, nas hipóteses previstas nos §§ 2° e 3° do art. 3°. 

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente 
para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso 11 do art. 21 e do 
abatimento do· depósito previsto no inciso 111 do art. 22, não serão 
considerados os valores referentes à: 

I - saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição 
tributária; 
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11 -operação e à prestação amparadas pela não-incidência do ICMS· 
111 -saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em r~zão do 

disposto no inciso VIII do art. 14; 
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da 

Federação 
Capítulo IV 

Do Enquadramento e do Reenquadramento 
Seção t 

Do Enquadramento 
Art. 6°- São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta tei: 
I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do 

representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3°, foi igual 
ou inferior aos limites fixados no art. 2°, observado o disposto no art. 1 O; 

li - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular 
ou do representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3°, não excederá os limites 
fixados no art. 2°, observada a proporcionalidade em relação aos meses de 
efetivo funcionamento e o disposto no art. 10. 

Art. 7° - O enquadramento de microempresa e de empresa de pequeno 
porte será efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto 
no art. 13. 

§ 1° - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo 
dispensará, no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado e 
simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 2° - O regime previsto nesta lei para a empresa em inicio de atividade 
aplica-se a partir do enquadramento e para a empresa já constituída, a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção li 
Do Reenquadramento 

Art. 8° - A empresa que exceder o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), para a receita bruta anual, poderá, mediante 
requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo exercício seguinte, sem 
prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às 
prestações realizadas a contar da data do desenquadramento até a do 
reenquadramento. 

Art. go- O reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte que tenha sido desenquadrada, na forma prevista nos §§ 4° ou 5° do 
art. 16, poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de decorrido o 
prazo de cinco anos contados da data do desenquadramento, mediante 
comprovação do pagamento integral do crédito tributário porventura devido 

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



ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental causado. 
Capítulo V 

Das Vedações 
Art. 1 O - Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa: 
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1- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 
cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das 
empresas interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2°; 

11 - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra 
empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em 
empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 
1996; 

111- que possua estabelecimento situado fora do Estado; 
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato, 

preste serviço para outra empresa transportadora; 
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome de 

seu titular ou representante legal, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo; 
VI -que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no exercício 

de sua atividade econômica, seja responsável pela prática de infração à 
legislação ambiental; 

Vil - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra 
empresa que se tenha envolvido com os atos relacionados nos incisos 111 a 
VIII do art. 16, observado o disposto no§ 3' deste artigo. 

§ 1' - O disposto no inciso I não se aplica à participação da microempresa 
ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de 
subcontratação, em consórcio de exportação ou de venda no mercado 
interno. 

§ 2' - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, exclusivamente para 
as empresas que optarem pelo regime de que trata esta le1, parcelamento de 
crédito tributário formalizado até 30 de novembro de 1997, em até sessenta 
parcelas mensais, com juros de 1% (um por cento) ao mês e com parcela 
mínima de R$50,00 (cinqüenta reais). 
· § 3' - As vedações a que se referem os incisos VI e VIl prevalecerão pelo 
prazo de cinco anos contados da prática da infração e desde que a empresa 
ou, se for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovo:do o 
pagamento integral do crédito tributário porventura devido e a reparaçao do 
dano ambiental causado, se houver. 

§ 4' - A vedação a que se refere o inciso 11 não se aplic_a a sucursal que 
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razao soc1al, mesmo 
que continue com marca sob a forma de franquia. 

Capítulo VI 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Seção I 

r 
I 
I 

z < 
I 
• " ;;; 
E 
.E 
E 
• " • • 

""' 

Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa e à Empresa de 
Pequeno Porte 
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Art. 11 -A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam sujeitas ao 
pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: . 

I - sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota média 
ponderada das operações de saídas realizadas, adotando-se para fins de 
cálculo as alíquotas previstas no art. 12 da Lei n' 6.763, de 26 de dezembro 
de 1975; 

11 - do valor apurado na forma do inciso anterior será abatido o valor do 
imposto correspondente às mercadorias adquiridas e aos serviços utilizados 
no período; 

111 - sobre a diferença a maior entre o valor das saídas e das entradas no 
período, será aplicado o percentual fixado no Anexo 1 desta lei, previsto para 
a sua faixa de classificação; 

IV - O saldo devedor ou credor será igual à soma dos valores obtidos nos 
incisos li e 111. 

Parágrafo único - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo 
devedor os abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto no art. 
26. 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa 

Art. 12 -A microempresa fica: 
I - sujeita ao pagamento mensal do ICMS no valor correspondente a 

R$30,00 (trinta reais); 
li- dispensada do pagamento do valor previsto no inciso 111 do art. anterior. 
Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo 

contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, 
vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitir, ressalvada 
a hipótese prevista no § 3°. 

§ 1'- Exercida a opção prevista no "caput" deste artigo, o regime adotado 
será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, vedada a 
alteração antes do término do exercício, ressalvadas as hipóteses de 
desenquadramento previstas no art. 16 e, mediante requerimento do 
interessado, por concessão fundamentada da autoridade fazendária. 

§ 2' - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica 
vedado o reenquadramento no mesmo exercício de sua ocorrência. 

§ 3' - Ao estabelecimento industrial de empresa de pequeno porte é 
permitido o destaque do imposto incidente nas operações com produtos 
destinados a contribuintes inscritos no regime normal de apuração, calculado 
mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 12 da Lei n' 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, sobre o valor da operação. 

Seção 111 



Das Disposições Gerais Relacionadas com o Tratamento Tributário e 
Fiscal 

Art. 14- A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a: 
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I -prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária; 

11 - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se 
ache obrigado, em virtude de substituição tributária; 

111- mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - entrada, no estabelecimento, de bens ou de mercadoria para uso, 

consumo ou ativo permanente, ou utilização de serviço iniciado em outra 
unidade da Federação e não vinculado a operação ou prestação 
subseqüente tributada pelo imposto; 

V - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 
bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e 
serviço iniciado ou prestado no exterior; 

VI - entrada, em território mineiro, decorrente de operação interestadual de 
petróleo, lubrificante e combustíveis liquides ou gasosos dele derivados, bem 
como de energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou 
industrialização; 

Vil -aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento 
falso ou inidôneo; 
VIII - operação ou prestação de serviço desacobertadas de documento 

fiscal ou com documento fiscal falso ou inidôneo. ' 
Art. 15 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na 

forma e nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais 
exigências legais, a: 

I -fazer cadastramento fiscal; 
11 - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos 

atos negociais que praticarem, inclusive os relacionados com as despesas, 
observados os prazos decadenciais; 

111 - prestar as declarações exigidas pelo Fisco, também com vistas à 
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios; 

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou 
prestação que realizarem, vedado o destaque do ICMS, ressalvada a 
hipótese prevista no§ 3° do art. 13; 

V- pagar o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na legislação 
tributária. 

Parágrafo único -A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão 
ser dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos 
demais documentos fiscais, conforme dispuser o regulamento. 

Capitulo Vil 
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Do Desenquadramento , • 

Art. 16 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte aquela que: ·· 

I -deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de 
superveniência de situação prevista no art. 1 O; _ 

11 - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais); 

111 - praticar, de forma reiterada, as seguintes infrações: :o 
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou 

reduzir tributo; 
b} deixar de recolher, no prazo legal, na qualidade de sujeito passivo de 

obrigação, valor de tributo, descontado ou cobrado, que deveria recolher aos 
cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada do documento 
fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 

d} adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento 
inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco e 
comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou 
documento equivalente, referente a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação; 

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a 
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento; 

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, 
além dos previstos neste artigo; 

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio 
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das 
cominações legais cabíveis; 

VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o 
verdadeiro sócio ou acionista ou o titular; 

Vil - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livro e documento de exibição obrigatória; 

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicilio fiscal ou a qualquer outro local onde 
se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou 
onde se encontrem bens de sua posse ou propriedade. 

§ 1° - O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno 
porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 
neste art. e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao 
da ocorrência. 

§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 11, a microempresa e a '·f 
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empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de 
sua circunscrição até o décimo quinto dia do mês subseqüente àquele em 
que ocorrer o desenquadramento, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
anterior. 

§ 3° - Caracteriza a prática de forma reiterada, prevista no inciso 111, a 
constatação, pela terceira vez, mediante ação fiscal, da prática de infração, 
idêntica ou não, mencionada em qualquer ali nea do referido inciso. 

§ 4° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso 111, o 
desenquadramento será determinado de oficio e retroagirá à data da prática 
da infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de 
fiscalização e, se for o caso, da ação penal cabível. 

§ 5°- Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII, o desenquadramento 
será determinado de oficio e retroagirá à data da prática da infração, sem 
prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação penal 
cabível. 

Capitulo VIII 
Das Penalidades 

Art. 17 -A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância desta 
lei, se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte ficam 
sujeitas às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento, pelo ' 

sistema normal de apuração do imposto, com todos os acréscimos aplicáveis 
à mora previstos na Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

li - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido 

a titulo de imposto, sem qualquer redução, além do previsto nas alíneas do .. 
inciso anterior; 

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar 
o limite de receita bruta de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)· 
ou por superveniência de situação impeditiva prevista no art. 1 O, se 
mantiverem enquadradas no regime desta lei ficam sujeitas às seguintes· 
conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração do 

imposto, relativo a operação ou prestação praticadas após o fato 
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à 
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mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o 
caso; 
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b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

11 - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido 

a titulo de imposto, sem direito a qualquer redução, além do previsto nas 
alíneas do inciso anterior; 

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 
6. 763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 19 - Nos casos em que a irregularidade se referir à falta de pagamento 
do ICMS em decorrência de inadequada classificação nas faixas de receita 
bruta anual, constantes no Anexo I desta lei, também será exigido o tributo 
relativo à diferença apurada, com os acréscimos legais. 

Capitulo IX 
Das Cooperativas de Produtores Artesanais e de Comerciantes Ambulantes 

Seção I 
Da Definição 

Art. 20 - Poderão enquadrar-se, no regime previsto nesta lei as 
cooperativas de produtores artesanais e de comerciantes ambulantes que 
realizem operação em nome dos cooperados, assim definidas as pessoas 
físicas, sem estabelecimento fixo, que, individualmente, apresentem receita 
bruta anual igual ou inferior a R$60.000,00 (sessenta mil reais). 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável às Cooperativas de Produtores 

Artesanais e de Comerciantes Ambulantes 
Art. 21 - As cooperativas de produtores artesanais e de comerciantes 

ambulantes, observado o disposto em regulamento, deverão: 
I -requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
11 - pagar, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados, apurado 

mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 
a receita bruta global apurada no mês anterior, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 5°; 

111 -emitir documentos fiscais; 
IV- entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
V- entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal; 
VI -informar as movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro; 
VIl - manter sistema de controle das operações, individualizado por 

cooperado. 
VIII- observar o disposto nos incisos I e 11 do art. 11. 
§ 1°- Fica isenta a saída de mercadoria de propriedade do cooperado e a 

ele destinada, quando promovida pela cooperativa de que faça parte, nas 
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condições previstas no art. anterior. 

§ 2" - As cooperativas de que trata o art. anterior respondem, 
solidariamente com seus cooperados, pelas obrigações decorrentes de 
operação por eles realizada. 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em favor do FUNDESE 

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, 
inclusive as cooperativas definidas no art. 20, poderão abater do ICMS 
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em benefício 
do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado de 
Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 
1994, até o limite mensal de: 

I- R$30,00 (trinta reais), quando se tratar de microempresa; 
li - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da diferença a maior entre o 

valor das saídas e das entradas de que trata o inciso 111 do art. 11, quando se 
tratar de empresa de pequeno porte; 

111 - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se 
tratar de cooperativa de produtores artesanais e de comerciantes 
ambulantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 5°. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o 
depósito deverá ser efetuado dentro do prazo normal fixado para o 
recolhimento do ICMS. 

Seção 11 
Da Política de Estímulo ao Emprego 

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido o valor resultante da aplicação do percentual previsto no Anexo 
11 desta lei, correspondente ao número de empregados regularmente 
contratados, tomando-se como base o último dia de cada mês, observado o 
disposto no art. 26. 

Parágrafo único- A utilização do benefício previsto neste art. dependerá de 
comprovação da regular situação dos empregados, nos âmbitos 
previdenciário e trabalhista. 

Seção 111 
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 

Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período 50% (cinqüenta por cento) do valor despendido a 
título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

Parágrafo único- A utilizaÇão do benefício de que trata este art. dependerá 
de comprovação, junto à autoridade fazendária, do efetivo dispêndio, 
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mediante apresentação do recibo do pagamento. 

Seção IV 
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período 35% (trinta e cinco por cento) do valor despendido a 
título de investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou novas 
tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade econômica, 
observado o disposto no art. 26. 

§ 1° - A utilização do benefício de que trata este art. dependerá de 
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo 
prazo mínimo de doze meses contados da data de sua aquisição, observado 
o seguinte: 

I - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano a contar 
da data de sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput" deste art. 
deverá ser anulado integralmente, no mesmo período em que for efetuada a 
venda; 

li - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer titulo, suspende, 
automaticamente, a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos I e 11 do 
parágrafo anterior. 

§ 3°- Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -, cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de 
abatimento a que se refere este art. será de 100% (cem por cento) do valor 
de aquisição, observado o seguinte: 

I - o benefício alcança também o valor dos acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras; 

11 - o abatimento deverá ser efetuado a partir do mês em que se verificar o 
início da efetiva utilização do equipamento; 

111 - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois anos a 
contar do início de sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este 
parágrafo deverá ser anulado integralmente, no mesmo período em que for 
efetuada a venda; 

IV - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 4°- A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do benefício correspondente à aquisição do 
equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos incisos 111 e IV do 
parágrafo anterior. 
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Seção V 

Das Disposições Gerais Relacionadas com os Abatimentos 
Art. 26 - O total dos abatimentos referidos nos arts. 23 a 25 não poderá 

ultrapassar: 
I- 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma do inciso 111 do art. 

11; 
11 - 50% (cinqüenta por cento) do saldo devedor, na hipótese de este ser 

inferior ao valor apurado na forma do inciso 111 do art. 11. 
§ 1 o - Serão transferidos para os meses subseqüentes: 
I -o valor excedente de abatimentos; 
11 - o valor total dos abatimentos, na hipótese de não-ocorrência da 

diferença a maior prevista no inciso 111 do art. 11. 
§ 2° - O abatimento de que trata o art. 22 será efetuado a partir do mês 

subseqüente àquele em que ocorrer a opção por ele. 
§ 3° - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica 

condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS. 
§ 4° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de 

desenquadramento previstas no art. 1a, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os beneficios previstos 
neste capitulo. 

§ 5°- Verificada a infração definida no inciso 111 do art. 1a, serão suspensos 
os beneficios previstos neste capitulo, a partir do recebimento do Auto de 
Infração e até a quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente. 

§ ao- Para os fins desta lei, a suspensão de beneficios caracteriza-se pela 
perda do direito ao abatimento das parcelas que seriam deduzidas do ICMS 
devido, na forma deste capitulo, durante o período em que vigorar a 
suspensão_ 

Capitulo XI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente, 
mediante aplicação da variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de 
outro índice nacional de preços, conforme estabelecido em regulamento. 

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os valores atualizados na 
forma deste art. até o quinto dia útil do mês de janeiro de cada ano. 

Art. 28- Ficam revogados o subitem 2.23 da Tabela A e o§ 2° do art. 91 da 
Lei n° 6.7a3, de 26 de dezembro de 1975, passando o seu§ 1° a vigorar com 
a seguinte redação e renumerando-se os subseqüentes: 

"Art. 91 - ......................................... .. 
§ 1° - A microempresa fica isenta do recolhimento da taxa prevista no 

subitem 2.7 da Tabela A, anexa a esta lei.". 
Art. 29- O§ ao do art. 29 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
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acrescido do item 4, com a seguinte redação: 

"Art. 29- .............................. .. 
§~- .............................................. . 
4) a entrada de mercadoria adquirida de estabelecimento industrial de 

empresa optante pelo regime de apuração do ICMS de que trata a Lei n° 
12.708, de 30 de dezembro de 1g97, como empresa de pequeno porte, 
observado o disposto em regulamento.". 

Art. 30 - O art. 49 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1g75, fica 
acrescido do seguinte§ 2°, passando o seu parágrafo único a§ 1°: 

"Art. 49- .......................................... . 
§ 2° - Aplicam-se, subsidiariamente, ao contribuinte do ICMS todas as 

presunções de omissão de receita existentes na legislação de regência dos 
tributos federais, desde que apuráveis com base nos livros e documentos que 
as pessoas jurídicas ou as firmas individuais estiverem obrigadas a manter.". 

Art. 31 - O art. 55 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1g75, fica 
acrescido do seguinte inciso XXIII: 

"Art. 55- ............................................ . 
XXIII -por emitir ou entregar documento fiscal correspondente a operação 

ou prestação que tenha realizado com microempresa ou empresa de 
pequeno porte legalmente enquadradas em regime especial de tributação -
50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação, sem direito a 
nenhuma redução.". 

Art. 32 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n" 11.396, de 6 de 
janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2"- ........................................ .. 
I - pequenas e microempresas, conforme definidas em lei estadual; 

Art. 3°- .......................................... . 
V - os provenientes de doações efetuadas por empresas; 
VI - outros recursos. 
Art. 4°- O FUNDESE, de natureza e individuação contábeis, com duração 

indeterminada, será rotativo, e seus recursos, ressalvado o disposto no § 1" 
do art. 3°, serão utilizados, de forma reembolsável, em: 

Art. 6" - O FUNDESE terá como gestor e agente financeiro o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará também como 
mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei. 

Parágrafo único - As propostas de empréstimo poderão ser encaminhadas 
diretamente ao BDMG ou por meio da entidade de classe a que esteja filiada 
a empresa beneficiária, na forma prevista em convênio a ser assinado com o 
agente financeiro . 

Art. 7"- .......................................... . 
• • ! {I 
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Parágrafo único - Compete à Superintendência Central de Auditoria da 

Secretaria de Estado da Fazenda analisar a prestação de contas e os 
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo, sem prejuízo do 
controle externo exercido pela Assembléia Legislativa. 

Art. 8° - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos seguintes 
órgãos e entidades: 

I -Secretaria de Estado da Fazenda; 
11 -Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
111- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo; 
IV- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
V - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 
VI- Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 
VIl - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA - BDMG-; 
VIII - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE-MG -; 
IX- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
X- Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais- FCEMG -; 
XI - Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais- OCEMG -; 
XII - Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e 

de Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAM I NAS-; 
XIII - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas 

Gerais- FCDL-MG. 
Art. 9° - A comprovação de prática de infração nos âmbitos fiscal e 

ambiental pelo beneficiário de recursos do Fundo, durante a vigência do 
contrato, acarretará o cancelamento deste ou a suspensão do saldo a liberar, 
bem como o vencimento antecipado das parcelas futuras, com atualização 
monetária plena, multa e juros contratuais e moratórios, além das 
penalidades administrativas cabíveis, na forma definida em regulamento.". 

Art. 33 - Os artigos da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, a seguir 
relacionados, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos: 
· "Art. 4°- ......................... __________ __ 
Parágrafo único- É vedado ao Fundo destinar recursos para despesas com 

pessoal, para remuneração por serviços pessoais e para realização de 
despesas de manutenção e custeio dos agentes previstos nesta lei. 

Art. 5°- ........................................ . 
XI - o agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com relação 

às penalidades previstas no inciso anterior, observados os critérios próprios 
estabelecidos na regulamentação do Fundo; 

XII - a definição do limite de financiamento para empresa participante do 
Micro Geraes levará em consideração a receita bruta anual da empresa 
beneficiária e será proporcional ao somatório das respectivas doações 
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Art. 34 -O art. 3° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido 
do seguinte§ 2°, passando o seu parágrafo único a§ 1°: 

"Art. 3°- ........................................... . 
§ 2° - Os recursos relativos às doações de que trata o inciso V deste art. 

deverão ser transferidos ao Fundo pela Superintendência Central do Tesouro 
Estadual até o décimo dia útil do mês subseqüente ao do depósito efetuado 
pela empresa e destinados, exclusivamente, a operação do Micro Geraes.". 

Art. 35 - O art. 5° da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido 
do seguinte§ 2°, passando o seu parágrafo único a § 1°: 

"Art. 5°- .................................... . 
§ 2° - A aprovação de financiamento para empresa participante do Micro 

Geraes dependerá de comprovação, na forma definida em regulamento, dos 
depósitos efetuados pela empresa a título de _doação.". 

Art. 36 -A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser 
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à 
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal de 
microempresa e empresa de pequeno porte. 

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em 
qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar na repartição 
fazendária os livros e documentos fiscais exigidos para as providências 
cabíveis. 

Art. 37 - Os órgãos das administrações públicas direta e indireta do Estado 
dispensarão tratamento especial à microempresa e à empresa de pequeno 
porte, assim definidas nesta lei, na compra de material de consumo e de 
equipamento permanente. 

Art. 38 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n° 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, e as demais normas relativas ao ICMS. 

Art. 39 - Até o prazo fixado pelo Poder Executivo para o exercício da opção 
de que trata o art. 13, ficam mantidas as microempresas e as empresas de 
pequeno porte que se tenham enquadrado na forma da Lei n° 10.992, de 29 
de dezembro de 1992, facultada a antecipação da opção mediante 
declaração da receita estimada para o exercício de 1998, desde que essa 
não seja inferior à receita auferida nos últimos doze meses a contar da data 
da opção. 

Art. 40- Para as empresas que, até 31 de janeiro de 1998, manifestarem a 
sua opção pelo regime previsto nesta lei, fica autorizado o abatimento dos 
valores despendidos no período compreendido entre 1° de outubro de 1997 e 
31 de janeiro de 1998, a titulo de treinamento gerencial e profissional e de 
aquisição de máquinas, equipamentos, instalações ou investimento em novas 
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tecnologias, na forma prevista nos arts. 24 e 25. 

Parágrafo único - O disposto neste art. não se aplica à hipótese de 
aquisição de máquinas, equipamentos e instalações cujo imposto tenha sido 
integralmente apropriado pelo sistema normal de apuração do ICMS. 

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para produzir 
efeitos a partir da data de sua regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art. 43- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei 
n° 10.992, de 29 de dezembro de 1992, e os arts. 1° a 27 da Lei n° 12.708, 
de 29 de dezembro de 19978, ressalvadas as disposições relativas ao 
tratamento diferenciado e simplificado dispensado ao microprodutor rural e ao 
produtor rural de pequeno porte, que permanecem em vigor. 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Antônio Júlio 
*- Os quadros dos Anexos foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" de 2.12.99. 
Justificação: O substitutivo que ora apresentamos ao Projeto de Lei n° 

351/99, do Deputado Chico Rafael, visa consolidar a legislação que trata do 
Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais, o chamado Micro 
Geraes, o que deveria ser prática comum na legislação tributária estadual, 
que não raro se torna incompreensível para o contribuinte. A consolidação de 
normas de natureza tributária contribui de forma relevante para a melhoria 
nas relações entre Fisco e contribuinte. O substitutivo propõe a ampliação da 
faixa de receita bruta do regime de tributação para a microempresa e a 
empresa de pequeno porte, além de alterar o critério de apuração do imposto 
a recolher, visando promover isonomia tributária independentemente da 
origem do produto . O substitutivo mantém o tratamento diferenciado das 
microempresas e os benefícios fiscais da política de estímulo ao emprego, à 
capacitação profissional e gerencial e ao investimento em novas tecnologias. 
lmplementa o controle mensal, ao invés de trimestral, simplificando e 
uniformizando as informações prestadas ao Fisco. Outra importante inovação 
do substitutivo é permitir que o contribuinte optante pelo regime do Micro 
Geraes retorne ao sistema normal de apuração antes do término do 
exercício, possibilitando que se avalie, no caso concreto, quando o regime se 
torna prejudicial para o contribuinte. Quanto às alterações introduzidas na Lei 
n° 6.763, de 1975, o substitutivo permite que o contribuinte inscrito no 
sistema débito e crédito possa apropriar-se do crédito relativo à mercadoria 
adquirida de estabelecimento industrial inscrito nas condições de empresa de 
pequeno porte, como no caso das aquisições efetuadas junto a contribuinte 
inscrito no regime normal. 
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O Sr. Presidente·- Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Antônio Júlio, o qual 
recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto e o substitutivo à Comissão de Fiscalização 
Financeira para parecer. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n° 93/99, do Deputado Miguel 
Martini, que dispõe sobre a implantação do Projeto SIAFI-Cidadão. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do ·projeto na 
forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 93/99 na forma do 
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 108/99, do Deputado Gil 
Pereira, que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos 
estudantes de 1° e 2° graus e dá outras providências. A Comissão de 
Educação opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de L":i 
n° 108/99 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2. A 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 118/99, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, 
instituição e próprios públicos do Estado e dá outras providências. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado em 2° turno, o Projeto de Lei n° 118/99 na forma do vencido em 1° 
turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 262199, do Deputado Márcio 
Cunha, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à UEMG. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1° turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, em que solicita o adiamento da discussão do projeto por cinco dias. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 279/99, do Deputado Doytor 
I' 
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Viana, que autoriza a renegociação dos créditos do Estado, oriundos de 
contratos da extinta MinasCaixa com os produtores rurais. A Comissão de 
Fiscalização Finaceira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita o adiamento da 
discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta 
de "quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 57, 105, 
201, 357, 454 e 455/99 (A sanção.). 

3' Parte 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 3' Parte da reunião, destinada a leitura de 
comunicações e a pronunciamentos de oradores inscritos. 

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

apresentadas pelos Deputados Gil Pereira- falecimento do Sr. Joaquim Alves 
Ferreira, ocorrido em 22111/99, em Guaraciama; Carlos Pimenta (5) -
falecimento dos Srs. Adélia Miranda de Oliveira, Antônio Jorge, Jovelina 
Pinheiro, Vera Lúcia do Nascimento Ribeiro e Rui Soares Olímpio, ocorrido 
dia 27/11/99, no Município de Bocaiúva; Márcio Cunha -falecimento do Sr. 
George Norman Kutova, ocorrido em 27/11/99, em Belo Horizonte; Dimas 
Rodrigues - falecimento da Sra. Ana Rosa Mendes de Oliveira, ocorrido em 
25/11/99, em Porteirinha; e Marcelo Gonçalves - falecimento do Sr. Noé 
Bueno Neto, ocorrido em 27/11/99, em Divinópolis (Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 1 o de dezembro, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1' REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ronaldo Canabrava, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão e Dinis 
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Pinheiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a 
reunião e esclarece não haver ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião 
da Comissão. O Presidente informa que a finalidade da reunião é eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e programar dia e horário 
de funcionamento das reuniões ordinárias. Na oportunidade, solicita que 
sejam distribuídas as cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida 
para atuar como escrutinador o Deputado Dinis Pinheiro. Procedida a 
apuração dos votos, são eleitos Presidente, com quatro votos, o Deputado ' 
Ronaldo Canabrava, e Vice-Presidente, com três votos, o Deputado Mauro 
Lobo. O Deputado Doutor Viana recebeu um voto para Vice-Presidente. 
Neste momento, comparecem à reunião os Deputados Doutor Viana e 
Sebastião Costa. O Presidente "ad hoc" declara empossado na Presidência o 
Deputado Ronaldo Canabrava e passa-lhe a direção dos trabalhos. O 
Presidente eleito agradece aos colegas a confiança nele depositada, declara 
empossado como Vice-Presidente o Deputado Mauro Lobo e designa como 
relator da Comissão o Deputado Adelmo Carneiro Leão. De acordo com a 
discussão realizada, fica definido que a Comissão se reunirá ordinariamente 
às quintas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana -

Mauro Lobo- Dinis Pinheiro- Paulo Piau. 
ATA DA 24' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Aílton Vilela, Antônio Genaro e José Henrique, membros da supracttada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta e, a seguir, designa o Deputado Ailton Vilela para relatar 
o Projeto de Lei Complementar n° 1 o/g9, de autoria do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, no 1 a turno. Encerrada a 1' Parte da reunião, a Presidência 
passa à 1 a Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Ailton Vilela, relator das Emendas de n°s 7 a 9 ao Projeto de Lei no 
228/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, no 1 o turno, emlle parecer 
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concluindo pela aprovação das Emendas n°s 7 e 9 na forma original e 
pela aprovação da Subemenda n°1 à Emenda n° 8. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Na 3' Fase da Ordem do Dia, o Presidente 
procede à leitura de requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que 
solicita reunião da Comissão para se discutir o Projeto Cresce Minas. 
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Eduardo Brandão, Presidente- Antônio Genaro- José Henrique. 
ATA DA 8' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia vinte e três de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo 
Braz, Marco Régis e Maria Olivia, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, o 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia o Projeto de Lei Complementar 
n° 4/99 e os Projetos de Lei n°S 20, 64, 76, 84, 264, 274, 405, 113 e 173/99 e 
ao Deputado Marco Régis os Projetos de Lei n°s 524, 525, 558. 560, 562, 
565, 566, 568 e 572/99. Encerrada a 1' Parte dos trabalhos, passa-se à 1' 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n° 4/99 e dos Projetos de Lei n°s 20, 64. 76, 84, 264. 274 e 
405/99 (relatora: Deputada Maria Olívia). Passa-se à 2' Fase da Ordem do 
Dia. com a discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação 
conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são 
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 113 e 
173/99 (relatora: Deputada Maria Olívia), 524, 525, 558, 560, 562, 565, 566, 
568 e 572/99 (relator: Deputado Marco Régis). Prosseguindo, o Presidente 
suspende a reunião até que outras matérias, por não cumprirem 
pressupostos regimentais, estejam em condições de ser apreciadas. 
Reabertos os trabalhos. às 17h45min, com a presença dos Deputados Elmo 
Braz, Maria Olívia, Marco Régis e Djalma Diniz, a Presidência distribui à 
Deputada Maria Olívia o Projeto de Lei Complementar n° 18/99. Submetido a 
discussão e votação. é aprovado o parecer de redação final do referido 
projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
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próxima reumao ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis- Aílton Vilela. 

\', r'r, , v 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES ' 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.199' 

Comissão Especial 
Relatório 

Usando da atribuição de que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, 11, da 
Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto parcial à 
Proposição de Lei n° 14.199, que dispõe sobre a organização da 
Governadoria do Estado e da Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social, cria a Secretaria de Estado do Turismo, extingue a 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas 
nas Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos 
Humanos e dá outras providências. 

Nos termos do art. 222, "capuf', do Regimento Interno, foi instituída esta 
Comissão Especial para apreciação do veto, o que passamos a fazer. 
fundamentados nos seguintes termos. 

Fundamentação 
O veto incide sobre o art. 26 da proposição, o qual estabelece que a 

Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS, juntamente com o 
Conselho Estadual de Turismo - CET -, integram a área de competência da · 
SETUR. 

Segundo o Governador do Estado, a vinculação da PROMINAS à SETUR 
não se justifica por ser aquela empresa uma administradora de espaços e 
eventos sem estar direcionada à área turística, devendo reunir em seu 
âmbito de competência todos os espaços disponíveis a fim de equalizar a sua 
administração, mantendo uma única política de locação e preços. 

"Data venia", não corroboramos esse entendimento e consideramos 
imprescindível a vinculação da PROMINAS à recém-criada Secretaria de 
Estado do Turismo, a fim de que aquela empresa possa colaborar para o 
desenvolvimento do turismo no Estado. 

A PROMINAS foi constituída como uma empresa subsidiária da 
TURMINAS para ser a responsável pela execução do projeto de construção 
do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro da Silva - MINASCENTRO -, 
participando de um convênio entre a Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR - e a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, com a 
interveniência do Estado de Minas Gerais. 

Há mais de uma década a PROMINAS tem integrado o Sistema Estadual 
de Turismo, conforme se vê claramente na legislação pertinente a esse setor,. 
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Assim, temos a Lei n° 8.502, de 19/12/83, que no Título IV, cuida do 
Sistema Operacional de Esportes, Lazer e Turismo, inclui no art. 18, 111, "c", 
como entidade vinculada a PROMINAS. No mesmo sentido, a Lei n° 11.819, 
de 31/5/95, que cria a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, 
reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá outras 
providências, mantém a PROMINAS como órgão vinculado à estrutura de 
turismo. 

Vê-se, logo, a ênfase no turismo desde sua criação. É absolutamente 
necessario que se compreenda melhor as atividades multifacetadas que 
envolvem o setor do turismo. Afinal, o segmento tem dinâmicas próprias, e 
sua rapida evolução é detectada pela acirrada concorrência imposta pelo 
crescimento do mercado. O Estado de Minas Gerais, nos últimos anos, 
perdeu consideráveis pontos no "ranking" nacional de destino de turistas, 
resultando em perda de arrecadação sob a forma de impostos e outras fontes 
geradoras de riquezas verificadas nas atividades da indústria, do comércio e 
dos serviços que participam ativamente do desenvolvimento do turismo. 

A interação dos órgãos gerenciadores das políticas públicas devem estar 
sintonizados e sob a responsabilidade da SETUR, sob o risco de assistirmos 
um novo processo de decadência desta atividade no Estado, o que 
provocaria uma maior evasão de divisas e retardaria o crescimento da 
indústria que mais gera emprego e renda no mundo todo. A intenção do 
Governo do Estado, ao opor esse veto, é profundamente equivocada ou 
denota falta de sensibilidade e conhecimento sobre a atividade do turismo e 
suas conseqüências positivas encontradas no restante do País e no exterior. 
Nesse caso, é facilmente perceptível que a PROMINAS administra o único 
equipamento disponível para transformar a capital mineira em grande 
promotora do turismo de negócios, impulsionando o aumento do fluxo 
turístico para outros destinos no Estado. 

Assim sendo, neste momento de extremo interesse em se promover e 
divulgar no âmbito nacional e internacional o potencial turístico do Estado de 
Minas Gerais, impõe-se a permanência da PROMINAS na area de 
competência da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto oposto ao art. 26 a 

Proposição de Lei n° 14.199. 
Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Elbe Brandão, relatora - Sebastião Costa. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 600/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 

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

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

Fundamentação 
A APAE de Januária, de natureza assistencial, mantém estabelecimentos 

especializados na habilitação e na reabilitação do excepcional. Promovendo 
a sua educação e assistindo-<> em suas necessidades cotidianas, logra · 
alcançar o seu bem-estar e ajustamento social. Por isso julgamos oportuno 
que a entidade seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

600/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 654/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE- de Ritápolis, com sede nesse município. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ritápolis trabalha 

com o nobre propósito de atender às pessoas excepcionais do município e da 
região, procurando minimizar os problemas sociais e educacionais 
enfrentados por elas no seu cotidiano. Dessa forma, como todas as APAEs 
no Pais, presta-lhes auxílio de inestimável valor, uma vez que busca o seu 
desenvolvimento pessoal e procura inseri-los na sociedade. · 

Em reconhecimento ao importante trabalho que a referida Associação 
empreende, entendemos ser meritório declará-la de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 654/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. . 

PARECER PARA O 1°TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N° 25/99 
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Relatório 
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A Proposta de Emenda à Constituição n° 25/99, apresentada por mais de 
1/3 dos membros desta Casa, por sugestão da CPI da Carteira de 
Habilitação, tem por objetivo acrescentar o art. 300 à Constituição do Estado 
e revogar o inciso 111 de seu art. 139. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 9/10/99, a matéria foi encaminhada 
a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 201 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 300 que se pretende acrescentar à Constituição mineira tem o 

seguinte teor: 
"Art. 300 -O Estado manterá Sistema Estadual de Trânsito organizado nos 

termos da lei. 
§ 1°- As políticas e ações do Sistema Estadual de Trânsito atenderão aos 

princípios de preservação e de defesa da saúde e do meio ambiente. 
§2~- No âmbito de atuação do Sistema Estadual de Trânsito, competem à 

Poltc1a C1v1l exclusivamente as funções de policia judiciária e a apuração das 
infrações penais". 

Já o _incis? Hl do art. 139 da Carta Estadual, que se pretende revogar, 
atnbu1 a Pol1c1a C1v1l as atividades pertinentes a registro e licenciamento de 
ve1culo automotor e habilitação de ccndutor. 

Verifica-se, pois, que a finalidade da proposição em exame é 
institucionalizar o Sistema Estadual de Trânsito de Minas Gerais, redefinindo 
nele o papel da Policia Civil, da qual fica apartado o Departamento de 
Trânsito - DETRAN-MG -, hoje integrante da sua estrutura orgânica. De 
forma explícita, a proposta reafirma a apuração dos crimes de trânsito como 
única função de competência da Policia Civil no âmbito do sistema em foco, o 
que é _condição aprioristicamente dada pela Constituição Federal, que atribui 
as Poilc1as C1v1s a competência para investigar os crimes em geral. 

Ressalte_-se, inicial~ente, que a disciplina normativa pertinente a criação, 
·estruturaçao e ext1nçao de órgãos públicos se insere na esfera de exclusiva 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face da cláusula de reserva 
ins_crita no art. 66, 111, "e", da Constituição mineira. 

E conveniente ressaltar, nesse sentido, que a jurisprudência do Supremo 
Tnbunal Federal tem proclamado que incide em inconstitucionalidade formal 
a lei, de iniciativa parlamentar, que cria órgão na administração pública, 
conforme se pode ver na ementa da ADIN n° 1.275 - SP (publicada no DJ de 
20/10/95, p. 35.256), "in verbis": 

"Ação Direta de Inconstitucionalidade - Liminar - Criação de órgão na 
A_dministração Pública - Iniciativa - Vicio formal. Ao primeiro exame, ex surge 
v1c1o de m1c1at1va quando o diploma legal teve origem na própria Assembléia 

~ :;; 
~ 
~ 
E 
• "O 
~ • 

153 
e versa sobre a criação de órgão vinculado à Secretaria de Estado da 
Saúde. Isto ocorre quanto à Lei do Estado de São Paulo, n~ 9.080, de 17 de 
fevereiro de 1995". 

Deve-se ressaltar,. por outro lado, que o disciplinamento da matéria em 
nível constitucional não supre o vicio. apontado, como se venfica pela ementa 
da ADIN n° 248- RJ (RT J 1521341 ), a seguir reproduzida: 

"ADIN. Constituição do Estado do Rio de Janeiro (ADCT, arts. 69 : 74). 
Provimento derivado de cargos públicos (transferência e transformaçao de 
cargos). Ofensa ao postulado do concurso público. Usurpação do pod:r de 
iniciativa constitucionalmente reservado ao chefe do Execut1vo. Procedenc1a 
da ação. . . . . . . 

A iniciativa reservada das leis que versem o reg1me JUfldlcO dos serv1dores 
públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Polític_a ao 
Chefe do Poder Executivo, projeção especifica do princípio da separaçao de 
Poderes. 

Incide em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do 
Estado que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo d_a. lei, 
dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura JUrldiCO-
administrativa do Poder Executivo local". . . 

Vale transcrever, por oportuno, trecho do voto do eminente relator, M1mstro 
Celso de Mello, na citada ADIN: · . . 

"Ou seja, os Estados-membros têm a sua autonomia reconhecida, mas 
devem seguir o modelo federal em sua essência, que se mamfesta, entre 
outros, através do principio estampado no art. 61, § 1°, 11, da Carta Magna. 

E não tem o relevo pretendido, por outro lado, o fato de que as normas 
impugnadas estejam inseridas na Constituição do ~stado do R1o de Ja~elfo, 
e não tratem de normas ordinárias. O que importa e que houve usurpaçao de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, a qual não é menos grave 
por emanar de um Poder Constituinte, que, sendo decorrente e meramente 
autônomo, não pode evidentemente sobrepor-se, por v1a transversa, ao 
estabelecido pelo Poder Constituinte originário e soberano". 

Ainda a titulo de exemplo, o STF julgou a seguinte ação: 
"Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 276- AL (publicada no DJ de 19-

12-97, p. 00040): ' . . ' . ' ' 
1 - Processo legislativo: modelo federal: m1c1at1va leg1slat1va reservada. 

aplicabilidade, em termos, ao poder constituinte dos Estados-_rnembros. _ 
1 - As regras básicas do processo legislativ~ federal_ sao de _absorçao 

compulsória pelos Estados-membros em tudo aqUilo que d1ga respe1to- como 
ocorre às que enumeram casos de iniciativa legislallva reservada - ao 
princípio fundamental de independência e harmonia dos Poderes, como 
delineado na Constituição da República. 

2 - Essa orientação - malgrado circunscrita em principio ao regime dos 
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poderes constituídos do Estado-membro - é de aplicar-se em termos ao 
poder constituinte local, quando seu trato na Constituição estadual traduza 
fraude ou obstrução antecipada ao jogo, na legislação ordinária, das regras 
básicas do processo legislativo, a partir da área de iniciativa reservada do 
Executivo ou do Judiciário: é o que se dá quando se eleva ao nível 
constitucional do Estado-membro assuntos miúdos do regime jurídico dos 
servidores públicos, sem correspondência no modelo constitucional federal, a 
exemplo do que sucede na espécie com a disciplina de licença especial e 
particularmente do direito à sua conversão em dinheiro". 

Esta proposta de emenda à Constituição, portanto, padece de vício 
insanável de inconstitucionalidade formal, consistente na invasão do âmbito 
de competência do Executivo. 

Por outro lado, não se pode olvidar que a Lei Federal n° 9.503, de 1997, ao 
disciplinar as regras de trânsito no Pais, criou o Sistema Nacional de 
Trânsito, estabelecendo seus objetivos, sua composição e as competências 
dos órgãos e entidades que o compõem. 

Pode-se observar, com efeito, que o legislador federal delegou aos Estados 
competências que estão relacionadas de forma exaustiva no referido diploma 
legal, não incluindo, contudo, a possibilidade de instituição de um sistema 
estadual de trânsito. 

Assim sendo, entendemos que o Estado não pode instituir um sistema de 
trânsito regionalizado, por falta de permissivo legal. 

No mérito, o argumento central é a alta especificidade da polícia judiciária 
em oposição à polícia administrativa, conceitos bem definidos na doutrina do 
direito administrativo. Considerando que às Polícias Civis estão confiados os 
serviços típicos de polícia judiciária e apuração das infrações penais, o que, 
de fato, está disposto na Constituição Federal, a proposta argumenta com a 
impertinência da prática dos demais atos de trânsito pela Polícia Civil, pois 
estes seriam restritivamente atribuições de polícia administrativa que não se . 
enquadram no espectro de competências daquele órgão de investigação. 

Entretanto, a discussão é mais ampla e complexa. 
Assim, se é verdade que há uma clara distinção entre os dois conceitos, é 

preciso destacar justamente o caráter de generalidade do primeiro, contra o 
caráter de especificidade do segundo. Com efeito, conforme preceitua Hely 
Lopes Meirelles, " ... A polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a 
Administração Pública, enquanto que as demais são privativas de 
determinados órgãos (Polícias Civis) ou corporações (Polícias Militares). 
(Direito Administrativo Brasileiro. 16• ed., São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1988. p. 110)". Isso significa, de plano, que tanto a Polícia Civil 
como a Polícia Militar conservam a capacidade jurídica para o exercício da 
polícia administrativa, dependendo, contudo, das conveniências das políticas 
públicas adotadas pelo Estado. Note-se, na citação, que, quando o mestre 

T 
I 

i 
i 

...1~ 

m 
E ;; 
E 
~ 
:S 
0 
"O 
m 
0 

..( 

155 
diz "as demais", refere-se à polícia judiciária e à chamada polícia de 
manutenção da ordem pública, sendo esta última própria do segmento 
policial ostensivo, conforme a lição claramente conclui. Assim, a justificação 
da proposição em exame esbarra em primeiro erro de interpretação quando 
quer manter a Polícia Civil na clausura dos atos finalísticos de sua 
competência, esquecendo-se de que há uma gama complexa de atividades-
meio que precisam se estruturar como suporte para a eficácia dos atos 
investigatórios que ela realiza a título de múnus exclusivo. Assim, quando o 
Estado de Minas Gerais tradicionalmente incorporou o DETRAN-MG . à· 
estrutura da Polícia Civil, o fez exatamente por perceber a estreita conexão 
lógica entre o ato de gerir um setor público cujo campo está diretamente 
associado à segurança e à salubridade da população e a função de investigar 
infrações penais, dentre as quais as de trânsito. Nesse sentido, gerindo os 
cadastros de veículos e condutores e realizando as tarefas decorrentes 
dessa gestão, a Polícia Civil pode agregar à sua rotina laboral uma base de 
informações importantíssima do ponto de vista estratégico. Dentro desse 
raciocínio, no 1° Simpósio - Trânsito: Questão de Segurança Pública, 
promovido pela Associação dos Delegados de Carreira da Polícia Civil de 
Minas Gerais nesta Capital, nos dias 17 e 18/6/99, houve exposição no 
seguinte sentido: 

" ... quando aqui se falou da solidariedade técnica entre os órgãos policiais, 
pretendeu-se dizer que na construção democrática do campo de ação das 
polícias, há que se delimitar estrategicamente o que é matéria da lida policial. 
Nessa perspectiva, indaga-se: a manutenção de cadastros corporativos de 
registro e condutores de veículos não seria uma tarefa fundamental de uma 
polícia altamente profissionalizada, que usa a informação como matéria-
prima do combate à violência? Não se refere aqui apenas à violência no 
trânsito, que é evidente, mas também à violência e à criminalidade em geral. 
Com efeito, o conjunto automóvel-homem é um dos ícones da sociedade 
contemporânea. O cotidiano de todos nós é marcado pela presença 
demorada no trânsito e a maioria dos acontecimentos de nossas vidas está 
associada ao uso do automóvel e das vias públicas. Nesse sentido, o manejo 
dos cadastros é altamente estratégico em termos de cultura técnica dos 
policiais, é um fértil campo de observação tática, capaz de fundamentar 
grandes programas de prevenção e repressão à violência e à criminalidade. 
Notemos este aspecto: integrar a atividade de controle de veículos e 
condutores significa incorporar uma poderosa massa de informações de 
segurança pública numa estratégia policial de inteligência que cruza 
informações de outras bases corporativas, como a de criminosos, a de 
ocorrências, a de lugares sensíveis ao conflito humano- de trânsito ou não -
a de monitoramento em tempo real de situações de crise, como roubos, 
extorsões e seqüestros. Manter e gerenciar as bases de registros de veículos 
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e condutores,.que é, de resto, a função do DETRAN, significa interagir em 
tempo integral com a dinâmica dos dados e dos bens, enfocada sob a ótica 
da estratégia policial, repita-se, estratégia policial. Os outros aspectos, como 
engenharia de tráfego, etc, já se acham há tempos em órgãos executivos 
municipais ou estaduais outros, e, eles, sim, justificam que por lá se 
mantenham, é claro". 

É exatamente por isso que o Departamento Nacional de Trânsito - DNT -
respondeu positivamente á consulta de Santa Luzia, conforme também citado 
na justificação da proposta em análise. No caso, enfocou-se justamente a 
atividade ostensiva, não policial, de apurações de rua das infrações 
administrativas; estas, sim, não se discute, a cargo dos órgãos executivos da 
municipalidade, como vem mostrando a boa atuação da BHTRANS na capital 
mineira. 

É equivocada a visão de que o exercício da policia judiciária exonera a 
Polícia Civil de responsabilidades técnicas no que concerne à prevenção do 
delito. Nesse sentido, a própria citação do mesmo Hely Lopes Meirelles, 
apresentada na justificação da proposição, dá suporte ao argumento 
contrário: 

"Policia Judiciária é a que se destina precipuamente a reprimir infrações 
penais (crimes e contravenções) e a apresentar os infratores à Justiça, para a 
necessária punição. Em face de sua missão especifica, a policia judiciária se 
exterioriza em corporações armadas e especializadas em repressões, 
prevencões e investigações criminais ... "("Direito Administrativo Brasileiro". 2• 
ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1966. Grilos nossos.) 

Como se vê, é na citação do maior dos doutrinadores, incorporada à 
própria proposição, que se define a policia judiciária como atividade precípua, 
isto é, em bom português, principal, essencial, não única. O mesmo trecho 
citado fala explicitamente que a atividade de policia judiciária incorpora o 
caráter preventivo, o que, por dedução, importa na decisão estatal sobre a 
natureza e a extensão das funções acessórias (em geral, atividades-meio) 
que se vai cometer ao órgão policial. Portanto, o argumento de Celso Antônio 
Bandeira de Mello trazido à proposta de emenda para mostrar que a policia 
judiciária se rege na conformidade da legislação processual penal não 
significa, em absoluto, que a Policia Civil não possa reger-se pelas demais 
normas administrativas, no que concernir às atividades colaterais que 
estrategicamente vier a desempenhar. Desse modo, a afirmação de que · 
"desde a Constituição de 1988, à Policia Civil só compele a atividade de , 
policia judiciária", de que "ela só é acionada após a prática de um ilícito penal 
( ... ) e somente após a repressão imediata feita pela Polícia Militar na sua 
atividade de polícia ostensiva, administrativa" é imprópria e não atenta aos 

. mais firmes marcos legais e doutrinários. 
Na verdade, faz-se necessáno que o Estado repense o seu sistema policial. 
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Este é um imperativo que se projeta não só sobre Minas Gerais, mas 
sobre todos os Estados da Federação. Um amplo debate está em curso, e o 
noticiário anda farto de acontecimentos que mostram exaustivamente essa 
demanda. A recente.CPI do Narcotráfico, instalada no Legislativo Federal, 
mostra que o sistema precisa de redefinição de seus critérios filosóficos e 
operacionais. Entretanto, essa tarefa não pode ser realizada de forma 
passional e presa a conjunturas de crise. 

Historicamente, o DETRAN-MG tem registrado uma trajetória de evolução 
digna de nota pelos investimentos que lhe fez a Policia Civil. Órgão executivo 
do Sistema Nacional de Trânsito em Minas Gerais e subordinado à Secretaria 
de Estado da Segurança Pública, tem suas origens no ano de 1g12, quando 
a Guarda Civil do Eslado recebeu a incumbência de formar um contingente 
de policiais que ficariam imbuídos de exercer o policiamento do trânsito na 
Capital, como medida de segurança. 

Em 1928, criou-se a Inspetoria de Veículos de Belo Horizonte, que, no 
lntCIO, funcionava junto à Guarda Civil, tendo ambas um único 
Superintendente, que era um Delegado Auxiliar de Polícia Civil. 

Por decreto do Governo do Estado, a Inspetoria de Veículos veio a ser 
transformada em Serviço Estadual de Trânsito, ampliando a sua 
competência, que anteriormente se restringia à Capital, para todas as 
cidades do Estado. 

Por decreto de 18/3/38, o Serviço Estadual de Trânsito foi transformado em 
Departamento Estadual de Trânsito e, finalmente, em 1966, quando da 
vigência do então novo Código Nacional de Trânsito, recebeu a denominação 
Departamento de Trânsito de Minas Gerais. 

Com uma história de 87 anos de afirmação no cenário nacional, o 
DETRAN-MG sempre despontou como um dos melhores do País pela sua 
seriedade, eficiência e respeito aos direitos dos cidadãos. 

Mais recentemente, diante das denúncias públicas, os dirigentes superiores 
imediatamente determinaram as necessárias apurações, corrigindo métodos 
de trabalho e levantando ações de má-fé. Dentro da tradição, novos cursos e 
treinamentos foram realizados objetivando a reciclagem de pessoal, com 
vistas à melhoria do tratamento dispensado aos usuários. 

Em nenhum momento o DETRAN foi omisso ou conivente em relação às 
denúncias apresentadas; ao contrário, foi firme e rigoroso naquilo que lhe 
competia fazer. Tanto é verdade que o problema somente veio à tona por 
força das modificações que já vinham sendo realizadas no sistema de 
informática e nos roteiros de organização e métodos das diversas seções que 
fazem parte do complexo de habilitação. 

Portanto, a estigmatização do órgão não pode se afirmar nesta Casa 
Legislativa, embora ela deva apoiar e fiscalizar todas as apurações, com a 
conseqüente punição de culpados. Sabe-se que todos os procedimentos 
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apuratórios se acham em trajetória regular à luz do Código de Processo 
Penal e, portanto, já distribuídos à justiça. As conclusões da CPI, embora 
movidas pelo mais afinado sentido ético, carecem de aprofundamento 
técnico, porque o principio do devido processo legal é um dos pilares dos 
direitos e garantias individuais. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 25/99. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Olinto 

Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 451/99 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n° 451/99 dispõe 
sobre o controle de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs - no 
Estado de Minas Gerais. 

Publicada, a proposição foi distribuída, nos termos regimentais, às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. A matéria 
deverá ser analisada. também, por esta Comissão, por força de requerimento 
aprovado em Plenário, na reunião de 1718/99. 

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de apreciar a matéria, 
conforme requerimento deferido pela Presidência desta Casa, com 
fundamento no art. 232, Vil, ele o art. 140, do Regimento Interno. A Comissão 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Cumpre-nos, agora, emitir 
parecer quanto às implicações da proposição no âmbito da política 
agropecuária e agroindustrial. 

Fundamentação 
O desenvolvimento de plantas e animais que incorporam genes de outras 

espécies, os chamados organismos transgênícos, constituí o mais recente 
capítulo na história da seleção e do melhoramento genético de seres vivos 
para o uso humano. Essa história provém da origem da agricultura e da 
pecuária, quando, há cerca de 1 O mil anos, o homem coletou, escolheu e 
plantou sementes e domesticou animais para produzir alimentos. Assim, por 
meio de cruzamentos e seleção dos melhores indivíduos, desenvolveram-se 
os métodos tradicionais de melhoramento de plantas e animais, cujo objetivo 
primordial é adicionar ao genoma das espécies silvestres genes que 
expressam características agronomicamente desejáveis, como maior 
resistência a pragas e doenças, maior valor nutricional, maior produtividade, 
etc. Apesar dos avanços tecnológicos, esses métodos permitem apenas o 
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cruzamento de indivíduos da mesma espécie, dando origem às 
variedades e aos cultivares de plantas e raças de animais conhecidos. O que 
a moderna biotecnologia, por meio da engenharia genética, proporciona e 
vem causando verdadeira revolução na manipulação genética de seres vivos 
é a possibilidade de se transferirem para plantas, animais, fungos ou 
bactérias seqüências de DNA ou gene isolado de qualquer organismo. As 
aplicações dessa nova ferramenta tecnológica são inúmeras, seja no cam~o 
das indústrias química e farmacêutica, seja na agricultura, para a produçao 
de alimentos. O que se discute na verdade, e com razão, são os efeitos 
desses produtos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Nesse sentido, 
entendemos que a proposição em análise, especialmente o Substitutivo n~ 1, 
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, trata a matena 
convenientemente. A criação da Comissão Técnica Estadual de 
Biossegurança - CTEBio - é medida extremamente louvável e vem 
complementar as ações da comissão federal, criada pela Lei n° 8.974, de 
1995, que, a nosso ver, regulamenta adequadamente a questão dos 
transgênicos no âmbito nacional. _ . _ . 

Outros dois pontos do substitutivo que merecem destaque sao a ex1genc1a 
de licenciamento ambiental para o desenvolvimento de qualquer atividade ou 
projeto que envolvam transgênícos e a ênfase dada ao incentivo à pesquisa e 
à experimentação com OGMs no Estado. Dessa forma, acreditamos que os 
cuidados com a proteção ambiental estarão assegurados, enquanto as 
instituições de pesquisa sediadas em Minas terão oportunidade de 
desenvolver projetos que tragam maior segurança alimentar para os 
consumidores. 

Estamos apresentando, ao final deste parecer, as Emendas nos 1 e 2 ao 
Substitutivo n° 1 com o intuito de aprimorá-lo. A primeira emenda v1sa a 
incluir a Funda~o Ezequiel Dias - FUNED -, instituição vinculada à 
Secretaria de Estado da Saúde e com atuação na área de produção de 
medicamentos, entre os membros da CTEBio. 

Já a Emenda n° 2 pretende excluir da obrigatoriedade de licenciamento 
ambiental as atividades de pesquisa científica desenvolvidas por instituições 
que detenham o Certificado de Qualidade em Bíossegurança, emitido pela 
CTNBío. Busca-se, com a medida, evitar a duplicidade de controle 
governamental sobre uma atividade extremamente relevante para o 
desenvolvimento tecnológico nacional. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 451199, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, com as seguintes Emendas n°s 1 e 2. 

EMENDAN° 1 
Acrescente-se ao inciso 11 do art. 4° a seguinte alínea: ·r. .. 

~L_ __________________________________________ ~ 



"Art. 4°- .................................... . 
11 - ............................ ········ ....... . 
.... -Fundação Ezequiel Dias- FUNED;". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
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"Art. 7° - Dependem de licenciamento ambiental no órgão competente 
quaisquer atividades ou projetos que envolvam a liberação de OGMs no meio 
ambiente, no Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Ficam dispensadas do licenciamento de que trata o 
"caput" deste artigo as atividades de pesquisa científica desenvolvidas por 
instituições que detenham o Certificado de Qualidade em Biossegurança, de 
que tratam o§ 3° do art. 2° da Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e o art. 
8° do Decreto n° 1. 752, de 20 de dezembro de 1995.". 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Dimas 

Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 464/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, o projeto de 
lei em epígrafe dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por 
órgão público e entidade sob controle direto ou indireto do Estado. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n°s 1 e 2, por ela apresentadas. 

Cumpre a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito do projeto, nos 
termos preconizados pelo art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem em vista instituir normas disciplinadoras da promoção de 

propaganda e de publicidade por órgão público e entidade sob controle direto 
ou indireto do Estado. Assim, as disposições nela contidas buscam conferir 
maior transparência nas relações entre o poder público e os órgãos de 
comunicação, de modo a otimizar a aplicação dos recursos públicos 
destinados à publicidade oficial. 

Tendo em vista o fato de que a administração pública há de pautar a sua 
atuação pelos estritos limites da legalidade, cumpre tecermos algumas 
considerações acerca do parecer exarado pela douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que procedeu ao exame preliminar da matéria. 
Ratificamos o entendimento dessa Comissão no que se refere à supressão 
do § 4° do art. 6°, porquanto esse dispositivo, ao tratar da licitação para a 
contratação de serviços ·publicitários, restringiu a participação no 
procedimento licitatório a empresa com estabelecimento no Estado, violando,. 
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assim, o princípio da igualdade; entendemos, contudo, que, por idêntica 
razão, impõe-se também a supressão do art. 4° do projeto, o qual determina 
que "na divulgação de propaganda ou publicidade cuja mensagem contenha 
referência a região ou município específico será dada preferência a veículos 
de comunicação locais". De fato, conforme assinalado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional 
dispositivo de lei estadual que dá preferência a empresas estabelecidas no 
Estado federado, assim como já declarou a inconstitucionalidade de lei que 
estabelece deduções diversas em virtude do local de industrialização dos 
bens fornecidos, por implicarem violação ao princípio da igualdade. Assim, 
apresentamos a Emenda n° 3, supressiva do referido dispositivo. 

Há que se suprimir ainda o § 5° do art. 6°, visto que se trata de disposição 
ociosa. Com efeito, tal preceito estabelece que "os serviços eventualmente 
contratados serão executados pela empresa vencedora da licitação". Ora, 
pelo princípio da adjudicação compulsória, findo o procedimento licitatório, 
não é dado à administração atribuir o objeto da licitação a outro que não o 
licitante vencedor do certame, razão pela qual formulamos a Emenda n° 4, 
que suprime esse preceito do projeto. 

Julgamos também oportuna a apresentação da Emenda n° 5, que tem por 
objetivo aditar ao projeto dispositivo cujo conteúdo confere maior 
transparência às relações mantidas entre a administração pública e os 
órgãos de comunicação mediante a exigência de que toda publicidade oficial, 
em sua divulgação nos meios de comunicação, se faça acompanhar de um 
selo obrigatório informador do valor da campanha, do total da verba 
empregada, da origem do recurso e da agência de propaganda escolhida 
pelo processo licitatório. 

Quanto ao art. 8°, que obriga a administração pública a fazer publicar, 
trimestralmente, no diário oficial, o montante das despesas com publicidade, 
com a especificação da agência ou do veiculo de comunicação prestador do 
serviço, entendemos necessário o aprimoramento de sua redação, pelo que 
apresentamos a Emenda n° 6. 

Por fim, sugerimos alterações na composição da comissão de licitação 
prevista no art. 6°, de modo a excluir a participação de representante da 
Associação Mineira de Propaganda, visto que já se prevê no inciso IV um 
representante do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas 
Gerais, e de modo a incluir um representante do Sindicato dos Proprietários 
de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais - SINDIJORI-MG 
-, um da Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT - e um da 
Associação Mineira dos Representantes de Veículos de Comunicação c. 
AMIRVE. Para viabilizar tais alterações, propomos as Emendas n°S 7, 8, 9 e 
10. 

Conclusão ,, 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 464 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas 
n"s 3 a 1 O, desta Comissão, a seguir apresentadas, ficando prejudicada a 
Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA N°3 
Suprima-se o art. 4°. 

EMENDA N°4 
Suprima-se o§ 5° do art. 6°. 

EMENDAN°5 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. .... - A publicidade oficial, em sua divulgação nos meios de 

comunicação, deverá estar acompanhada de um selo obrigatório, informando 
o valor da campanha, o total da verba empregada, a origem do recurso e a 
agência de propaganda responsável e escolhida pelo processo licitatório.". 

EMENDA N°6 
Dê-se ao art. 8° a seguinte redação: 
"Art. 8°- Os órgãos que integram os Poderes do Estado e as entidades sob 

controle direto ou indireto do Estado farão publicar trimestralmente no órgão 
oficial relatório sobre os gastos com publicidade, com as seguintes 
especificações: 

1- órgão executante ou empresa contratante; 
11- objeto da publicidade; 
111- empresa publicitária; 
IV- valor do contrato (mensal e total); 
V- período de veiculação.". 

EMENDA N° 7 
Suprima-se o inciso 111 do§ 1° do art. 6°. 

EMENDA N° 8 
Acrescente-se o seguinte inciso ao § 1° do art. 6°: 
"Art. 6°- ............................................... . 

§ 10- ············································· 
... um representante do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e 

Similares do Estado de Minas Gerais- SINDIJORI-MG.". 
EMENDA N°9 

Acrescente-se o seguinte inciso ao§ 1° do art. 6°: 
"Art.6°- ................................................. .. 
§ 10- ......................................... .. 
... um representante da Associação Mineira de Rádio e Televisão 

AMIRT.". 
EMENDA N° 10 

Acrescente-se o seguinte inciso ao § 1° do art. 6°: 
"Art. 6° -.............................................. .. 
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§ 10- ............................................ . 
.. . um representante da Associação Mineira dos Representantes de 

Veículos de Comunicação- AMIRVE.". 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana -Sargento Rodrigues- Arlen Santiago. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 665/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela 
Mensagem n" 61/99, o Projeto de Lei n" 665/99 autoriza o Poder Executivo a 
extinguir a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. -
DIMINAS. 

Justiça concluiu pela juridicidade, 
matéria com a Emenda n" 1, que 

A Comissão de Constituição e 
constitucionalidade e legalidade da 
apresentou. 

Cabe-nos, agora, examinar a proposição quanto ao mérito, nos termos 

regimentais. 
Fundamentação 

Em virtude do contrato firmado com a União em 1812/98, tendo por objeto a 
confissão, a promessa de assunção, a consolidação e o refinanciame~to de 
dívidas das partes envolvidas, o Estado se comprometeu, segundo a clausula 
vigésima desse pacto, a não emitir novos títulos públicos no mercado 
externo, bem como a atribuir a suas instituições financeiras a administração 
de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e 
valores mobiliários, exceto aqueles emitidos com base no art. 33 do Ato d~s 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que nao 
foram objeto do refinanciamento, nos termos do citado contrato. 

Diante disso, o Governador do Estado solicita autorização desta Casa para 
extinguir a DIMINAS, em atendimento ao art. 238 da Constituição do Esta~o 
e em razão do desaparecimento do objetivo da sociedade, com a pr01b1çao 
de emissão de novos títulos pelo poder público estadual. 

A nosso ver, o pedido do Executivo está plenamente justificado. A 
manutenção da DIMINAS na estrutura organizacional da administração 
pública perdeu de fato a razão de ser, além de constituir ônus desnecessário 
ao erário. Mais que isso, a DIMINAS está com suas ahv1dades suspensas 
desde 15/2/91, por determinação do Banco Central do Brasil, em virtude da 
Circular n° 1.897, emitida por essa instituição. 

Por esses motivos, é de todo conveniente e oportuno que a mencionada 
sociedade seja extinta, em nome do interesse público, fazendo-se reverter 
seus bens, direitos, etc. ao Estado, para que este possa dar-lhes nova 
destinação social. , 
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Acolhemos, na conclusão, a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição 

e Justiça, que tem por finalidade corrigir erro material, aprimorando a 
proposição, sem nenhuma repercussão de mérito. 

Conclusão 
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 665/99 com a 

Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Doutor 

Viana - Sargento Rodrigues - Chico Rafael - Arlen Santiago - Sebastião 
Navarro Vieira. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 678199 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 63/g9, o Governador do Estado encaminhou a 

esta Casa o Projeto de Lei n° 678199, que dispõe sobre a organização da 
Au ditaria-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/11/99, o projeto foi 
preliminarmente distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cumpre a esta Comissão, agora, apreciar o projeto quanto ao mérito. 
Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe visa a dispor sobre a organização da Auditoria 
Geral do Estado- AGE -e dar outras providências. 

Pretende o projeto institucionalizar a AGE, instalada em abril de 1995 pelo 
Decreto no 36.825, com o objetivo de exercer a auditoria de gestão da ação 
governamental. 

Para tanto, a referida entidade prescinde de uma estrutura definitiva no 
organograma do Estado. 

A AGE exercerá papel de destaque, tendo em vista que irá acompanhar e 
assegurar a observância dos princípios da legalidade da despesa e, 

· principalmente, zelar pela probidade administrativa. 
Desse modo, o projeto está em consonância com os preceitos do art. 37 da .. 

Constituição Federal. 
Do ponto de vista do mérito, constatamos que a iniciativa é oportuna, visto . 

que na atualidade a auditoria de gestão é pressuposto básico para se ter uma , 
boa administração, tanto no setor privado quanto no público. 

Finalmente, julgamos que a estrutura da AGE a ser criada é adequada, 
sendo suas atividades de grande interesse público. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 678199. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1g99. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor 
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Viana - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARAO 2°TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

19/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em 

epígrafe dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. · · 

A proposição foi aprovada em Plenário,_ no 1° turno,. ~a forma :do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Com1ssao de Const1tu1çao e Just1ça. 
Retoma agora a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno. 

Segue em anexo, nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, a 
redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme frisou esta Comissão em seu parecer de 1° turno, com o advento 

da Emenda Constitucional n° 39, de 2/6/99, o Corpo de Bombeiros Militar 
desvinculou-se da estrutura da Policia Militar e passou a subordinar-se 
diretamente ao Governador do Estado, para, junto com as Policias Civil e 
Militar, exercer a segurança pública, nos termos dos arts. 136 e 137 da Carta 
mineira. · f. · 

Em decorrência dessa mudança estrutural, tornou-se necessáno de 1n1r a 
organização básica da nova corporação militar, sendo este o propósito do 
projeto sob exame. . . o 

No 1° turno esta Comissão ·entendeu que o Subst1tut1vo n 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimorava o projeto original, com 
as alterações propostas. . . 

Não paira qualquer dúvida quanto ao elevado alcance soc~al do proJeto, 
cuja aprovação dará ao Corpo de Bombeiros Militar cond1çoes lega1s de 
estruturar-se com a rapidez que a sociedade mineira e o desenvolvm:ento 
socioeconómico estão a exigir do Estado, nas áreas de prevençao e 
socorrimento públicos. 

Observamos, contudo, que a proposição merece alguns reparos. . . 
Primeiramente, após exame mais aprofundado, julgamos ne::essano 

suprimir o § 3° do art. 12 do Substitutivo, por considerá-lodesnecessano. 
A segunda alteração tem o propósito de quantificar os C

0
omandos 

Operacionais de Bombeiro, previstos no art. 20 do Substltut1vo n 1, e de 
definir a sua área geográfica de atuação. 

Por fim, apresentamos a Emenda n° 3, com o propósito de tornar mais claro 
o entendimento da regra contida no "caput" do art. 12, de que o cargo de 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar só pode ser ocupado por 
Oficial do último posto do Quadro de Oficiais BM, preferencialmente da ativa 
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ou, excepcionalmente, da reserva, a teor do disposto no "caput" do art. 
142, c/c o seu § 2°, da Carta Mineira, na redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 39, de 2/6/99. 

Pelas razões anteriormente apontadas, estamos apresentando, ao final 
deste parecer, as Emendas n°s 1, 2 e 3. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei Complementar n° 19/99, na forma do vencido no 1° turno, com as 
Emendas n°s 1, 2 e 3, que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o§ 3° do art. 12 do projeto. 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 20 do projeto a seguinte redação: 
"Art. 20 - Ficam criados dois Comandos Operacionais de Bombeiro, um na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e outro no interior do Estado_ 
§ 1° - Os Comandos Operacionais de Bombeiro, Unidades de Direção 

Intermediária, são responsáveis perante o Comando-Geral pela coordenação __ 
das atividades operacionais de competência do Corpo de Bombeiros Militar, -
em sua respectiva área de atuação, de acordo com as diretrizes e ordens 
emanadas do Comando-GeraL 

§ 2° - Os Comandantes Operacionais de Bombeiro serão Coronéis do 
Quadro de Oficiais BM da ativa.". 

EMENDA N°3 
Dê-se ao "caput" do art. 12 do projeto a seguinte redação: 
"Art. 12 - O Comandante-Geral será um oficial do último posto do Quadro 

de Oficiais BM, preferencialmente da ativa, podendo ser um oficial da reserva -
que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo 
privativo do último posto da Corporação."_ 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999: 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Sargento Rodrigues -Agostinho Patrús - Arlen Santiago. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 19/99 
Dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG, 
considerado força auxiliar, reserva do Exército, nos termos do § 6°, inciso V, 
do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil e inciso 11, 
artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais, modificado pela 
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Emenda Constitucional n° 39/99, é organizado com base na hierarquia e 
disciplina. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as expressões Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e CBMMG se 
eqüivalem. 

Art. 2° - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é um órgão em 
regime especial de administração centralizada, na forma de legislação 
estadual e, nesta situação, se integra ao sistema de administração geral do 
Estado. 

CAPÍTULO 11 
Do Corpo de Bombeiros Militar 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 3°- Compete ao Corpo de Bombeiros Militar: 
I - Coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 

público, prevenção e combate a incêndios, perícias de incêndios e explosões 
em locais de sinistros, busca e salvamento; 

11 - atender a convocação, inclusive mobilização do Governo Federal, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego 
em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como 
participante da defesa interna e territorial; 

111 - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas 
e dos seus bens contra incêndios e pânico, e outras previstas em lei no 
Estado; 

IV - exercer a policia judiciária militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal especifica; 

V - incentivar a criação de bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e padrão operacional; 

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades civis que 
atuam em sua área de competência; 

VIl - aprimorar recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar 
novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população. 

Art. 4° - Ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada autonomia 
administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: 

1 -elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua 
implementação segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado; 

11 - elaborar folha e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a 
situação funcional de seu pessoal, ativo e inativo, constituído pelos militares, 
integrantes dos quadros específicos da corporação; 

111- executar contabilidade própria; 

~ ~I ~L_ ______________________________________________ __J 
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IV - adquir"1r materiais, viaturas e equipamentos específicos. 
§ 1 o - As atividades de planejamento e orçamento, de administração 

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando-
Geral da Corporação e tecnicamente às Secretarias de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente . 
. § _2° - Sem_ prejuízo das competências constitucionais e legais de outros 
orgaos e entidades de Administração Pública Estadual, as atividades de 
administração, inclusive de seu pessoal militar, subordinam-se tecnicamente 
e administrativamente ao Comando-Geral da Corporação. 

Art. 5° - O Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado. 

Art. 6° - A administração, o comando e o emprego da Corporação são de 
competência e responsabilidade do Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros, assessorado pelas unidades de direção. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 7"- O Corpo de Bombeiros Militar estrutura-se em: 
I - Unidades de Direção Geral; 
li- Unidades de Direção Intermediária; 
111- Unidades de Execução. 
Art. 8° - As Unidades de Direção Geral exercem o comando e a 

administração da Corporação, cabendo-lhes: 
a) planejamento geral e organização da Corporação, atendidas as 

necessidades de pessoal e material, e os seus objetivos; 
b) acionar, por meio de diretrizes e ordens, as Unidades de apoio e as de 

execução, fiscalizando-as e coordenando-as. 
Art. 9~ - As Unidades de Direção Intermediária são responsáveis pela 

conduçao das respectivas Unidades nas atividades de pessoal, material e 
operacional da Corporação. de acordo com as diretrizes e ordens das 
Unidades de Direção Geral. 

Art. 1 O - As Unidades de Execução realizam as atividades operacionais e 
de apoio, de acordo com diretrizes das Unidades de Direção. 

Seção 111 
Da Direção Geral 

Art. 11 - As Unidades de Direção Geral compõem o Comando-Geral da 
Corporação, compreendendo: 

a) Gabinete do Comandante-Geral; 
b) Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar. 

Seção IV 
Do Comandante-Geral 

Art. 12- O Comandante-Geral será preferencialmente um oficial da ativa do 
último posto do Quadro de Oficiais BM, podendo ser um oficial da reserva 
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que tenha ocupado, durante 0 serviço ativo e em caráter efetivo, cargo 
privativo do último posto da Corporação. . . _ 

§ 1o- O Comandante-Geral é o responsável pelo comando e admlmstraçao 
geral da Corporação.. . . 

§ 2o _ o provimento do cargo de Comandante-Geral sera fe1to por ato do 
Governador do Estado. - . • 

§ 3o _ Ao ato de exoneração do Comandante-Geral segu1r-se-a, de 
imediato o de nomeação do novo titular do cargo. . 

§ 4° _'o Comandante-Geral tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário de Estado. . . ,. 

§ 5° - O Comandante-Geral disporá de Assistentes e de AJudantes-de 

O§d~~~- O Oficial que estiver no exercício do cargo _de Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar tem precedência hierarqu1ca e funcional sobre 
todos os Oficiais da Corporação. . . . . 

Art. 13 - O cargo de Comandante-Geral do Corpo de BombeirOs Militar e 
subordinado diretamente ao Governador do Estado. 

Seção V 
Do Estado-Maior 

Art. 14 - Ao Estado-Maior compete: . _ d d s 
a) o estudo, planejamento, coordenação, fiscallzaçao e controle e to a 

as atividades da Corporação; 
b) a elaboração das diretrizes e ordens do Comando às Unidades de 

direção intermediária e de execução._ . . . 
Parágrafo único -O Estado-Ma1or e const1tu1do por. 
I - Chefe do Estado-Maior; 
11 - Subchefia do Estado-Maior; 
111- Seções do Estado-Maior. d t 
Art. 15 - o Chefe do Estado-Maior acumula as funções de Subcoman an e 

da Corporação e é o substituto eventual do Comandante-Geral, sendo 
sempre um Coronel da ativa do Quadro_ de Oficiais BM, n~meado P~0 
Governador do Estado mediante md1caçao do Comandante Geral, ten ° 
precedência hierárquica' sobre os demais Coronéis. f r 

§ 1 o - O Chefe do Estado-Maior dlnge, onenta, coorde:na e ISCa IZa os 
trabalhos do Estado-Maior, exercendo as funções administratiVas que lhe 
competem e que lhe forem delegadas pelo Comandante:Ge~aL . 

§ 2° - o substituto eventual do Chefe do Estado-Ma1or : o Coronel mais 
antigo, do Quadro de Oficiais BM em at1v1da?e na Corporaçao. . 

§ 3o- O Chefe do Estado-Maior tem, no amblto do Estado, prerrogativas e. 
responsabilidades de Secretário Adjunto de Estado. _ _ 

§ 4° _ os cargos de Subchefe do Estad'?-Ma~or e d":
0 
S~~~~~a:e~~ 

ocupados por Tenentes-Coronéis, e suas atnbu1çoes sera 
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regulamento próprio. 
Seção VI 

Da Auditoria 
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Art. 16 - A Auditoria, Unidade subordinada diretamente ao Comandante-
Geral, tem a responsabilidade de exercer a auditoria de prevenção, de 
controle e de gestão em todas as áreas de atuação da Corporação, tanto em 
nível de direção quanto operacional. 

Seção VIl 
Diretorias 

Art. 17- As Diretorias, Unidades de Direção Intermediária, são organizadas 
na forma de sistema para atividades de pessoal, de programação 
orçamentária, administração financeira, contabilidade, auditoria e apoio 
logístico. 

Art. 18 - Os cargos de Diretores serão exercidos por Coronéis da ativa do 
Quadro de Oficiais BM. 

Art. 19 - As Diretorias serão criadas conforme as necessidades da 
Corporação, em Recursos Humanos, Apoio Logístico, Contabilidade e 
Finanças e outras. 

Seção VIII 
Dos Comandos Operacionais de Bombeiro 

Art. 20 - Os Comandos Operacionais de Bombeiro, Unidades de Direção 
Intermediária, são responsáveis perante o Comando-Geral pela coordenação 
das atividades operacionais de competência do Corpo de Bombeiros Militar, 
em sua respectiva área de atuação, de acordo com as diretrizes e ordens 
emanadas do Comando-Geral. 

Parágrafo único - Os Comandantes Operacionais de Bombeiro serão 
Coronéis do Quadro de Oficiais BM da ativa. 

Seção IX 
Unidades de Execução de Apoio 

Art. 21 - Serão criadas as Unidades de Execução de Apoio para Ensino de 
Bombeiros, Suprimento e Manutenção, Atividades Técnicas, Ajudância Geral 
e-outras_ 

Art. 22 - O Centro de Ensino de Bombeiros - CEBOM -, Unidade 
responsável pela formação, aperfeiçoamento e especialização de Bombeiros, 
está vinculado à Diretoria de Recursos Humanos. 

Art. 23 - O Centro de Suprimento e Manutenção - CSM -, Unidade 
responsável pelo suprimento logístico da Corporação, está vinculado à 
Diretoria de Apoio Logístico, incumbindo-lhe as atividades de recebimento, 
estocagem, distribuição de materiais e manutenção de viaturas e 
equipamentos especializados e intendência. 

Art. 24 - O Centro de Atividades Técnicas - CAT -, Unidade subordinada 
diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tem como 
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competência pesquisar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar o 
cumprimento das disposições legais próprias dos serviços de segurança 
contra incêndio e pânico, realizar perícias de incêndio e explosões em locais 
de sinistro, atuar como segunda instância na análise de projetos de 
prevenção no Estado de Minas Gerais. 

Art. 25 - A Ajudãncia Geral, Unidade responsável pelas funções 
administrativas do Comando-Geral, está subordinado diretamente a este 
Comando, cabendo-lhe: 

a) o trabalho de secretaria, correspondência, correio, protocolo geral, 
arquivo geral, boletim geral e outros: 

b) apoio de pessoal e material, administração financeira e contábil, 
almoxarifado e aprovisionamento do quartel do Comando-Geral; 

c) segurança do quartel do Comando-Geral. 
Seção X 

Unidades de Execução Operacional 
Art. 26 - As Unidades de execução do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Minas Gerais são as seguintes: 
I -Batalhão de Bombeiros Militar- SBM; 
11 -Companhia Independente de Bombeiros Militar- CIA INO BM -; 
111- Companhia de Bombeiros Militar- CIA BM -; 
IV - Pelotão de Bombeiros Militar- PEL BM. 
§ 1 ° - As unidades mencionadas no "caput" deste artigo terão especificadas 

em suas denominações, quando for o caso, o tipo de atividade que executa, 
observada a competência prevista no art. 3°. 

§ 2° - As denominações das unidades de execução, de que trata o "caput" 
deste artigo, e o âmbito de sua atuação poderão ser alterados de acordo com 
as necessidades da corporação, nos termos de resolução do Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar. _ 

§ 3°- Fica criada uma unidade de execução do Corpo de Bombeiros Militar 
no Município de Pará de Minas. 

Art. 27 - O Batalhão e a Companhia Independente de Bombeiros Militar, 
Unidades subordinadas diretamente ao Comando Operacional de Bombeiros, 
têm como competência a prevenção e o combate a incêndios, busca e 
salvamento, realizar socorros de urgências e ações de defesa civil. 

Art. 28 -A subordinação, a competência e a responsabilidade territorial das 
Unidades de Execução Operacional do Corpo de Bombeiros Militar serão 
definidas pelo Comando-Geral do CBMMG. 

CAPÍTULO 111 
Do Pessoal 

Seção I 
Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar 

Art. 29- O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar compreende: 

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



I - Pessoal da Ativa: 
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros: 
1) Quadro de Oficiais Bombeiros Militar- QOBM -; 
2) Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar- QOABM -; 
3) Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar- QOSBM. 
b) Praças Bombeiros Militar: 
1) Quadro de Praças Bombeiros Militar- QPBM -; 
2) Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar- QPEBM. 
11 - Pessoal inativo: 
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a) Pessoal da Reserva Remunerada: Oficiais e Praças transferidos para a 
reserva remunerada, a partir da data da promulgação da Emenda 
Constitucional n° 39/99; 

b) Pessoal Reformado: Oficiais e Praças reformados, a partir da data da 
promulgação da Emenda Constitucional n° 39/99. 

Seção 11 
Efetivo 

Art. 30 - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais será fixado em lei especifica. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais e Finais 

Art. 31 - O Comandante-Geral poderá constituir, para desempenho de 
atividades especificas, tendo caráter permanente ou temporário, de natureza 
relevante e de interesse público, Comissões e Assessorias. 

§ 1° - A Comissão de Promoções de Oficiais, presidida pelo Comandante-
Geral da Corporação, e a Comissão de Promoções de Praças, presidida pelo 
Diretor de Recursos Humanos ou equivalente, são de caráter permanente. 

§ 2°- As Comissões de Medalhas serão regidas por legislação especial. 
§ 3° - Nos assuntos relativos a fatos estratégicos da Corporação, mudança 

de sua estrutura organizacional e que tenham grande repercussão política e 
social, serão constituídas assessorias pelo Alto-Comando da Corporação, 
que decidirão, pela maioria de votos, as medidas que serão implementadas 
pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo ao 
Comandante-Geral o voto de qualidade. 

§ 4° - O Alto-Comando será formado por todos os Coronéis da ativa do 
Corpo de Bombeiros Militar, que deverá ter no mínimo três Coronéis. 

§ 5° - Enquanto não forem preenchidas as vagas de Coronéis previstas, os 
Tenentes-Coronéis em função de Comando participarão do Alto-Comando. 

Art. 32 - Os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização de 
Oficiais e Praças BM serão realizados no Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais ou em outras Corporações. 

Art. 33 - As funções de Comandante de Batalhão e de Chefe de Centro 
serão exercidas por Tenente-Coronel do QOBM. 
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Art. 34 - Ficam assegurados aos integrantes do Corpo de Bombeiros 

Militar os mesmos direitos e prerrogativas que são aplicados aos militares da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

Art. 35 _ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no 
Orçamento vigente, no valor de R$637.559, 72 (seiscentos e trinta e sete mil 
quinhentos e cinqüenta e nove rea1s e setenta e ~o1s centavos), que se 
destinará ao atendimento das despesas de 1mplantaçao da nova estrutura do 
Corpo de Bombeiros Militar. . _ . 

Art. 36 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publlcaçao e 
revoga as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 40/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe autoriza 

a negociação do valor de parcelas remuneratórias dos servidores a que se 
refere a Lei n° 10.470, de 15/4/91. . 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/99, o projeto foi distribuído as 
comissões competentes, para receber parecer. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, com as Emendas nos 1 e 3. 
Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer para o 2° 

turno. 
Segue em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por escopo autorizar a negociação entre o 

Poder Executivo e os ex-servidores da extinta MinasCa1xa absorvidos pelo 
Estado, nos termos da Lei n° 10.470, de 1991, para fins de novo cálculo das 
parcelas remuneratórias pagas a título de vantagem pessoal, conforme o 
disposto no art. 1°, § 3°, da supracitada lei. . . . .. 

Com efeito, conforme já examinado, apos a sJstematJca adotada pelo 
Decreto n° 36.014, de 1994, que fixou as tabelas de vencimentos e de _soldos 
dos servidores públicos do Poder Executivo e deu outras prov1denc1as, 
aqueles servidores deixaram de perceber a vantagem pessoal na forma em 
que lhes foi assegurada. . ... 

Por meio da proposição objetiva-se, po1s, restabelecer, des?e o IniCIO do 
auferimento da vantagem pessoal até agosto de 1994, os cntenos adotados 
para a sua concessão e, posteriormente, a aplicação dos reajustes 
concedidos a partir de setembro do mesmo ano. . 

Ressalte-se que o projeto não prevê a retroatividade, produzmdo seus 
efeitos a partir da data da assinatura do acordo entre o Poder E~ecut1vo e_ o 
servidor, e que do valor apurado será deduzido o equivalente a ma)oraçao 
efetivamente ocorrida no vencimento básico do servidor. 

Outro aspecto relevante é que, na hipótese de haver o servidor ingressado 
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em juízo para reivindicar o recebimento da vantagem, o pagamento do 
valor devido ficará condicionado à renúncia da respectiva ação, mediante 
acordo nos autos. 

Finalmente, cumpre-nos ratificar o nosso posicionamento anterior, 
reconhecendo que a continuidade da fruição das vantagens pelos ex-
servidores da extinta Minascaixa deve ser preservada, conforme estabelece a 
proposição, especialmente com as alterações aprovadas no 1° turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 40199 

na forma do vencido no 1 ° turno. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús -
Chico Rafael. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 40/99 

Autoriza a negociação do valor de parcelas remuneratórias dos servidores 
a que se refere a Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica autorizado o cálculo do valor das parcelas remuneratórias 

pagas a título de vantagem pessoal e concedidas em decorrência da 
aplicação do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, segundo os 
critérios praticados até agosto de 1994, sendo deduzido do valor apurado o 
equivalente à majoração ocorrida no vencimento básico do servidor. 

§ 1°- Na hipótese de haver o servidor ingressado em juízo para reivindicar 
o recebimento da vantagem, o pagamento do valor devido ficará 
condicionado à renúncia da respectiva ação, mediante acordo nos autos. 

§ 2° - O disposto no "caput" deste artigo não será aplicado retroativamente, 
produzindo efeitos para os servidores a partir da data da assinatura do 
acordo. 

§ 3° - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar 
remuneração superior à definida em lei para o cargo de Secretário Adjunto de 
Estado. 

§ 4° - Ao disposto no "caput" aplicam-se os índices de reajustes a partir de 
setembro de 1994. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 127199 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
O projeto em análise, de autoria dos Deputados Maria José Haueisen, 

Maria Teresa Lara e Rogério Correia, objetiva instituir o Programa Estadual 

I 
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de Albergues para a Mulher Vítima de Violência. 

Seguindo as determinações regimentais, o projeto foi aprovado em 1° 
turno, na forma do Substitutivo n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça, 
vindo agora a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
o projeto em análise objetiva criar rede estadual de albergues que 

proporcionará á mulher em situação de risco e a seus filhos menores abrigo, 
alimentação e assistência social, médica, psicológica e jurídica. 

o problema da violência doméstica, considerado de saúde pública pela 
Organização Mundial de Saúde, é caracterizado pelo alarmante fato de que 
os agressores, em sua quase totalidade, são os maridos ou as pessoas com . 
quem as mulheres agredidas mantêm relações afetivas. O local de maior 
risco para as mulheres é exatamente dentro de casa. 

Para a criação da rede estadual de albergues, o Poder Executivo poderá 
contar com a participação de entidades civis e governamentais. A avaliação e 
a triagem para o encaminhamento serão realizadas pela Delegacia 
Especializada em Crimes Contra a Mulher. 

Com o projeto em tela, o Estado cumpre o seu papel de proteção às 
vitimas de violência doméstica, encaminhando soluções de formulação de 
uma política de sua responsabilidade e cuidado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 127199, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Maria Tereza Lara -

Glycon Terra Pinto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N" 127199 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Estadual de Albergues 

para a Mulher Vitima de Violência e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Estadual de 

Albergues para a Mulher Vítima de Violência, com o objetivo de acolher a 
mulher vitima de violência e seus filhos menores em locais mantidos 
especificamente para esse fim, em caráter emergencial e provisório. 

Parágrafo único - Serão acolhidas nos albergues as mulheres vítimas de 
violência física, psicológica ou de qualquer tipo cujo retorno ao domicilio 

~ habitual represente risco de vida, segundo avaliação e triagem feita em 
~ conjunto com a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. 
.2 Art. 2° - o Programa consiste na instalação de albergues, sob ·a 
~ responsabilidade do Executivo, por meio do órgão vinculado à defesa dos 
'C 
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direitos humanos, nos quais serão oferecidos às mulheres e a seus filhos 
menores vitimas de violência: 

I - abrigo e alimentação; 
li- assistência social, médica, psicológica e jurídica. 
Parágrafo único - O objetivo do Programa a que se refere este artigo é 

cclaborar para que as vitimas superem as situações de crise e carência 
psicossocial e valorizar as potencialidades da mulher, despertando sua 
consciência de cidadania, desenvolvendo sua capacidade profissional e 
favorecendo sua reintegração na sociedade. 

Art. 3° - Para a implementação do Programa, o Poder Executivo poderá 
contar com a participação de entidades civis e governamentais de outras 
esferas que desenvolvam ações sociais de atendimento á mulher. 

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a habilitar e credenciar 
no Programa entidades que: 

I - se mostrem aptas e dispostas a assumir a administração e a 
manutenção de albergues no Estado e desenvolvam ações sociais de 
atendimento á mulher; 

11 -sejam declaradas de utilidade pública e reconhecidamente idôneas. 
Art. 4° - O Programa será implementado e mantido com recursos 

provenientes de: 
I- dotação orçamentária do Estado específica para esse fim; 
li- verbas originárias de convênios; 
111 - outras fontes. 
Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 

dias contados da data de sua publicação. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 

publicação. 
Art. yo- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 149/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
·De autoria do Deputado Erma no Batista, o projeto de lei em análise visa a 

acrescentar parágrafo ao art. 1° da Lei n° 9.532, de 30/12/87, que dispõe 
sobre a remuneração de cargo de provimento em comissão para fins de 
apostilamento e aposentadoria. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/3/99, a proposição foi distribuída 
ás Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, conforme o art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno, tendo esta última opinado pela rejeição do projeto. 

Aprovado em 1°turno em 24/11/99, retornao projeto a esta Comissão com 
a finalidade de receber parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
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o projeto que analisamos tem por objetivo assegurar ao servidor público 

ocupante de cargo comissionado, afastado do cargo sem ser a pedido ou por 
penalidade, 0 direito a continuar percebendo a remuneração do cargo 
comissionado. 

A proposição pretende, pois, acrescentar dispositivo á Lei n° 9.532, de 
1987, de modo a garantir ao servidor que estiver ocupando cargo 
comissionado e for acometido por doença profissional, ou vier a sofrer 
acidente de trabalho que impeça a continuidade de suas atividades 
funcionais, ocorrendo aposentadoria, o direito á percepção dos vencimentos 
~ca~. . . . 

Ademais, 0 § 2° do art. 30 da Constituição Estadual já assegura os d1re1tos 
e vantagens do cargo ao servidor público que, por acidente ou doença, f~r 
ccnsiderado inapto para exercer suas atribuições até que se possa aproveita-
lo em outro cargo. 

Ressaltamos que a medida proposta é de inteira justiça, uma vez que, ao 
garantir o direito á continuidade da percepção da remuneração do cargo 
comissionado ao servidor afastado devido a aposentadoria ou doença, dara 
maior segurança ao servidor enquadrado nessa situação. 

A proposição mostra-se, pois, conveniente e oportuna. 
Assim, ratificamos o entendimento manifestado por ocasião do exame da 

matéria em 1 o turno, por esta Comissão. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n° 149/99. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Arlen 

Santiago- Doutor Viana -Agostinho Patrús- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 172/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 172/99 altera a Lei 
n° 9.381, de 1986, que se refere á melhoria de condições de trabalho no· 
âmbito da rede estadual de ensino. ·. · 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/3/99, a proposição foi distribuída 
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n° 1 e 2. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em seu parecer, 
opinou pela aprovação do projeto no 1° turno, com a Emenda no 3, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça. . 

0 Em Plenário, foram apresentados ao projeto os Subst1tut1vos n s 1 e 2 e a 
Emenda n° 4. Contudo, em 18/11/99, foi aprovado o projeto na forma ong1nal 
e rejeitada a Emenda n° 4. 
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Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2° 

turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

Sem dúvida, a atividade docente exige do professor um grande esforço, 
motivo pelo qual este faz jus a uma aposentadoria especial, com tempo 
reduzido de prestação de serviço. 

Com efeito, cumprindo carga horária ampliada, suas condições físicas 
ficam comprometidas, o que reflete na qualidade de seu trabalho. 

Ademais, existe um grande número de professores habilitados que não 
conseguem entrar no mercado de trabalho por falta de vagas. 

O Estado conta hoje com 1.350 professores em dobra de turno e 3.090 
com carga horária ampliada mediante aulas facultativas, correspondendo a 
1.350 cargos nas quatro séries iniciais do ensino fundamental e 3.090 cargos 
no Ensino Médio e nas quatro séries finais do ensino fundamental. 

Daí a necessidade de se aprovar o projeto, que tem por objetivo revogar os 
arts. 7°, 23 e 24 e o inciso I do art. 16 da Lei n° 9.381, de 1986, o que 
possibilitará a melhoria de condições de desempenho do trabalho docente, 
permitindo a absorção de 4.040 novos professores, sendo 1.350 no nível 
inicial de carreira. 

Além disso, dois aspectos importantes merecem destaque. Cumprindo 
carga horária ampliada, as condições de saúde desses servidores ficam 
prejudicadas e, por conseqüência, a qualidade de trabalho. Por outro lado, 
como já se disse, um efeito imediato da proposição será o de proporcionar 
novas vagas para os profissionais do magistério, permitindo a redistribuição 
das aulas e das turmas para um grande número de professores habilitados 
que se encontram fora de atividade e não conseguem ingressar no mercado 
de trabalho na rede estadual de ensino, por exclusiva falta de vagas, devido à 
possibilidade, aberta aos detentores de cargos efetivos, de ampliação da 
carga horária, até o dobro, o que na prática significa a ocupação de dois 
cargos. 

Essa medida é respaldada pelo art. 37, "caput", da Constituição da 
República, que dispõe que a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

A medida vai também ao encontro do princípio orientador dos atos 
administrativos, que consiste em sobrepor o interesse público ao particular, 
como no caso da proposição em análise, que garante o aumento das vagas 
para novos professores que hoje se encontram à margem do mercado de 
trabalho e que poderão almejar uma vaga na rede pública com a correção 
das distorções existentes. · 

Conclusão 
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2" turno, do Projeto 

de Lei ri0 172 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Chico Rafael - Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús - Arlen 
Santiago. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 340/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em exame dispõe 

sobre a criação do Programa Ronda Escolar no Estado. 
Aprovado no 1 o turno na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de •. 

Direitos Humanos, com a Emenda n° 1, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, vem, agora, o projeto a esta Comissão para 
receber parecer no 2° turno, em cumprimento ao que dispõe o art. 189, ele o 
art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Um dos principais problemas sociais desses últimos tempos tem sido o 

aumento da violência, em todos os níveis. O fenômeno, que até algum tempo 
atrás se restringia aos grandes centros urbanos, preservando certas 
instituições, vem-se propagando rapidamente e já ultrapassou os muros das 
escolas, onde se vem manifestando com inaudita ousadia, vitimando alunos, 
professores e servidores. 

São inúmeras as suas formas: roubos, destruição do patrimônio, ameaças 
à integridade física e moral da população escolar e, como se_ não bas~asse 
tudo isso, o tráfico de drogas, que alicia os jovens, levando-os a dependenc1a 
química e à marginalidade. 

Essa realidade clama por providências concretas e urgentes, de forma a se 
resgatarem a segurança e a integridade do ambiente escolar, tão necessárias 
ao equilíbrio emocional e ao desenvolvimento social e cultural da JUVentude. 

Não se trata, evidentemente, de um problema apenas de natureza policial, 
que se resolveria com a presença de agentes da polícia dentro dos 
estabelecimentos de ensino ou em suas vizinhanças. Entretanto, é certo que 
o aumento do policiamento ostensivo inibe a ação dos malfeitores, pois 
demonstra a preocupação do Estado em preservar ou recuperar os direitos 
fundamentais inerentes às pessoas, bem como em proporcionar à 
comunidade escolar condições de realizar suas atividades institucionais com 
mais tranqüilidade. o projeto foi aprovado no 1 o turno, na forma do substitutivo proposto pela 
Comissão de Direitos Humanos e com emenda da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, com os quais estamos de pleno acordo, uma vez 
que contribuíram para seu aprimoramento técnico. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 340/99, 
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, cuja redação segue anexa. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Antõnio Carlos Andrada, Presidente - João Pinto Ribeiro relator - Dalmo 

Ribeiro Silva. ' 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 340/99 
Cria o Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar o Programa 

Ronda Escolar em todo o Estado de Minas Gerais. 
§ 1° - O Programa Ronda Escolar terá como meta a promoção de um 

amplo atendimento policial e social nas escolas públicas e privadas, 
ass1st1ndo estudantes, professores e servidores dos estabelecimentos de 
ensino em todos os níveis e em todos os horários de funcionamento. 

§ _2' - Os recursos materiais e humanos para o funcionamento do Programa 
serao fornecidos pela Policia Militar, pela Secretaria da Segurança Pública, 
pela Secretaria da Educação, pela Secretaria da Saúde e pelas prefeituras 
municipais, na forma de convênios a serem celebrados com os órgãos 
estaduais citados. 

Art. 2°- O Programa Ronda Escolar terá por finalidade: 
I - promover a segurança dos alunos durante o horário letivo· 
li -fiscalizar o comércio de alimentos e outras mercadorias 'nas portas das 

escolas; 
111- fiscalizar o funcionamento do transporte escolar privado; 
IV - promover campanhas periódicas de combate ao consumo de drogas 

licitas e ilícitas, inclusive o álcool e o tabaco, e á proliferação de doenças 
sexualmente transmissíveis; · 

V- coibir o uso e o porte de armas no interior dos prédios escolares; 
VI - desenvolver outras medidas de repressão à criminalidade nos 

estabelecimentos de ensino. 
Art. 3° - A coordenação do Programa será de responsabilidade da Policia 

Militar, com a participação dos demais órgãos do Governo, da prefeitura 
conveniada e de representantes da comunidade, por meio de conselhos que 
serão constituídos em cada município por lei especifica. 

Art. 4°- Para o custeio do Programa, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I -abrir crédito especial no orçamento do Estado; 
11 -utilizar recursos provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas; 
111 -estabelecer convênios com os municípios. 
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 364/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 

181 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre o fornecimento de certidões para a defesa de_ d~re_1to e 
esclarecimento de situações, requeridas aos órgãos da adm1n1straçao publica 
direta ou indireta do Estado. 

Aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo n° 1, a proposição retoma a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos reg1menta1s. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XXXIII, assegura a 
todos 0 direito de receber dos órgãos públicos informações de seu mteresse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cuJO s1gilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

o projeto de lei em tela tem o objetivo de desenvolver. este comando 
constitucional, estabelecendo o disciplinamento da matena por VIa da 
legislação ordinária. . . _ . . 

Cumpre dizer que o projeto sofreu mod1f1caçoes mtroduz1das pelo 
Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão, que pormenonzou as 
d"1sposições contidas na redação original. . . . 

Nesta oportunidade, ratificamos os termos do relendo subslltut1vo, 
apresentando, contudo, emenda supressiva do § 1° de seu art. 1° e 
modificativa do "caput" do art. 1°, porquanto tais dispositivos, na forma em 
que se acham redigidos, não propiciam entendimento seguro de seu 
conteúdo. , 

Por se tratar de disposições correlatas, formulamos a Emenda n 1. que 
abrange as duas alterações propostas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 364/99 

com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. 
EMENDA N° 1 AO VENCIDO 

No "caput" do art. 1 o substitua-se a expressão "dez dias" pela expressão 
"quinze dias" e suprima-se o§ 1° do art. 1° 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento ~odrigues, relator -

Doutor Viana - Chico Rafael - Arlen Santiago - Sebast1ao Navarro V1e1ra -
Agostinho Patrús. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N' 364/99 

Dispõe sobre o fornecimento de informações para a defesa de direito~. e 
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esclarecimentos de situações. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Poder Público fornecerá, a qualquer interessado, informações de 

seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações, no prazo de até dez dias contados 
da data do pedido. 

§ 1° - Nos casos em que as informações de que trata este artigo 
importarem na expedição de certidão, declaração ou qualquer manifestação 
expressa do Poder Público, o seu fornecimento será efetivado no prazo de 
até quinze dias contados da data de seu requerimento no órgão expedidor. 

§ 2°- A informação a ser prestada poderá consistir em cópias de quaisquer 
documentos ou registros sob a guarda do Poder Público. 

§ 3° - O indeferimento do requerimento de informação será motivado, com 
a indicação expressa da necessidade do sigilo da informação, fundamentada 
em fatores de risco à segurança da sociedade ou do Estado. 

§ 4°- O não-cumprimento dos prazos ou condições para o fornecimento de 
informações estabelecidos nesta lei implica a responsabilização do agente 
público incumbido de seu fornecimento. 

Art. 2° - No requerimento objetivando a obtenção de informações, o 
interessado deverá esclarecer os fins e as razões do pedido. 

Parágrafo único - O esclarecimento de que trata este artigo será 
dispensável nas hipóteses em que a informação requerida se refira 
exclusivamente ao interessado. 

Art. 3° - Os órgãos e entidades da administração pública estadual manterão 
afixados em suas dependências, em local de fácil visibilidade, cartaz com o 
inteiro teor desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 422/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Hely Tarqüinio, tem por objetivo 

alterar o art. 2° da Lei n° 12.995, de 30/7/98. 
Aprovado no 1° turno com as Emendas n°s 1, 2 e 3, da Comissão de 

Constituição e Justiça, cabe-nos emitir parecer sobre a matéria para o 2° 
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VI, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A interferência do Deputado no que se refere ao prazo estabelecido para 

que os municípios se manifestem a respeito da doação ou da reversão das 
praças de esportes construídas pelo Estado é, sem sombra de dúvida, muito 
oportuna e tem a intenção clara de beneficiar esses municípios. Além do 
mais, a medida tem outro alcance, o de isentar o Estado da administração 
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das praças de esportes em questão. 

Reiteramos, assim, as conclusões apresentadas no 1° turno, por 
entendermos que é louvável a iniciativa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 422/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente e relator - João Pinto Ribeiro - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N" 422/99 
Altera o art. 2° da Lei n° 12.995, de 3017/98. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . 
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 12.995, de 30/7/98, passa a v1gorar com a 

seguinte redação: . . 
"Art. 2° _ Os municípios donatários deverão formalizar, na Secretana ~e 

Estado de Recursos Humanos e Administração, seu interesse pela doaçao 
ou pela reversão no prazo de trezentos e sessenta dias contados da data de 
publicação desta lei, sob pena de renúncia tácita.". . 

Art. 2° - Fica acrescentado ao anexo da Lei n° 12.995, de 30 de JUlho de 
1998, o seguinte: 

"Ordem: 134. 
Município: Viçosa 
Endereço: lugar denominado Bananal . . 
Atual utilização: Associação Esportiva Viçosense, que esta genndo a Praça 

de Esportes". . _ 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publ1caçao. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 423/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Carlos Pimenta, tem por 

finalidade acrescentar o § 2° ao art. 3° da Lei no 11.824, de 6/6/95, ~ue 
dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteudo 
educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adqUindos pelas 
escolas públicas. . 

Aprovado no 1° turno com a Subemenda n° 1, desta Comissão: a Emenda 
n° 1 da comissão de Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta 
Comissão, para receber parecer no 2° turno, nos termos do art: 189, c/c o art. · 
102, VI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de que capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos 
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pelas escolas públicas contenham propaganda que torne sensíveis os 
alunos para o problema da violência revela a preocupação social de que está 
imbuído o autor do projeto. 

Trata-se de providência de fácil realização, com grandes chances de 
alcançar resultado positivo, pois é ponto pacífico que a educação é um fator 
relevante de transformação social. 

Portanto, iniciativa que tenha o propósito de divulgar valores morais entre 
as crianças e os jovens estudantes é, certamente, oportuna e meritória. 

Consideramos, portanto, digna de louvor a iniciativa do parlamentar. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n" 
423/99 na forma do vencido no 1° turno. 

Sala das Comissões, 1" de dezembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - João 

Pinto Ribeiro. 
Redação do Vencido no 1" Turno 

PROJETO DE LEI N° 423/99 
Acrescenta o § 2" ao art. 3° da Lei n° 11.824, de 6 de junho de 1995, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo 
educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas 
escolas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- O art. 3" da Lei n" 11.824, de 6 de junho de 1995, fica acrescido do 

seguinte§ 2", passando seu parágrafo único a vigorar como§ 1°: 
"Art. 3°- ..... ---------------··-· 
§ 1"- - ---- -----------
§ 2° - As mensagens serão elaboradas correlacionando-se o conteúdo 

previsto nos incisos deste artigo com a questão da violência nas escolas, de 
forma a combatê-la.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 444/99 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Rogério Correia, objetiva criar o 

Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais. 
Aprovado em 1° turno com a Emenda n" 1, da Comissão de Direitos 

Humanos, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2" 
turno. Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição, a criação do Memorial de Direitos Humanos, 

justifica-se pela importância que tem a lembrança de fatos históricos e sociais 
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para a preservação de valores para o futuro. A caminhada de um povo 
não se faz sem o conhecimento de seu passado. A iniciativa constitui um 
passo decisivo para se resguardar a memória da luta pelos direitos humanos 
em nosso Estado, sendo, pois, oportuna e necessária. 

Considerando, no entanto, a necessidade de se aprimorar o. texto do 
projeto, apresentamos o Substitutivo n° 1, que atribui à Secretaria de Estado 
da Justiça e de Direitos Humanos a competência para a manutenção de 
cadastro e a guarda do acervo do Memorial; define o local de funcionamento 
nas dependências do extinto Departamento de Ordem Política e Social e 
recompõe a comissão de trabalho, prevista no art. 8°, acrescentando-lhe 
representantes do Conselho Estadual de Direitos Humanos, da Secretaria de 
Estado da Cultura e de organismos civis de defesa dos direitos humanos. 

Com essas alterações, acreditamos poder estar contribuindo para o 
aperfeiçoamento do projeto de lei, que, tão acertadamente, visa a recuperar 
esse espaço fundamental em nossa história de luta pela democracia e pelos 
direitos fundamentais do cidadão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 444/99, 

no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a criação do Memorial de Direitos Humanos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, que 

se destina á guarda e exposição de materiais, de qualquer natureza, que se 
refiram ou se vinculem ao esforço de defesa e preservação dos direitos da 
pessoa humana. 

Art. 2° - Considera-se Memorial de Direitos Humanos o conjunto de 
documentos, fotos, gravuras, relatos gravados e matérias de qualquer 
natureza relacionados com a finalidade definida no artigo anterior. 

Art. 3°- Compete à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 
a guarda permanente do acervo do Memorial, a manutenção de cadastro 
centralizado e atualizado a ele referente, a disponibilização para acesso e 
consulta do público, bem como a sua promoção e divulgação. 

Art. 4° - É assegurado a todos os cidadãos o acesso ao acervo sob a 
guarda do Memorial, observada a legislação sobre a matéria, notadamente a 
Lei Federal n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

Art. 5° - A documentação constante nos arquivos do Departamento de: 
Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais,-
transferida para o Arquivo Mineiro pela Lei n" 10.360, de 12 de dezembro de; 
1990, passa a integrar o acervo do Memorial. - ·· ' 
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Art. 6° - Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do 

Memorial, que se instalará nas dependências onde funcionava, em Belo 
Horizonte, o DOPS. 

Art. 7° - Para a elaboração do projeto do Memorial de que trata esta lei 
caberá ao Estado constituir comissão de trabalho, nomeada pelo Governador 
do Estado, composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - um representante da Secretaria de Estado do Governo; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos; 
111 -um representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
IV- um representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
VI - três representantes de entidades civis de defesa dos direitos humanos, 

com representação no Estado e de notória atividade no campo da defesa dos 
direitos civis e políticos. 

Parágrafo único - A comissão mencionada no "caput" deste artigo terá o 
prazo de noventa dias para a elaboração do projeto do Memorial. 

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei 
correrão à custa de dotações consignadas no orçamento da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1' de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator- Maria Tereza Lara. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N' 444/99 

Dispõe sobre a criação do Memorial de Direitos Humanos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, que 

se destina à guarda e exposição de materiais, de qualquer natureza, que se 
refiram ou se vinculem ao esforço de defesa e preservação dos direitos da 
pessoa humana. 

Art. 2° - Considera-se Memorial de Direitos Humanos o conjunto de 
documentos, fotos, gravuras, relatos gravados e matérias de qualquer 
natureza com a finalidade definida no artigo anterior. 

Art. 3°- Compete ao Executivo a guarda permanente do acervo do material, 
bem como uma política estadual para sua divulgação. 

Art. 4° - É assegurado a todos os cidadãos o acesso ao acervo sob a 
guarda do Memorial, observada a legislação sobre a matéria, notadamente a • 
Lei Federal n° 8.159, de 8/1/91. 

Art. 5' - O Poder Executivo manterá cadastro centralizado e atualizado do 
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acervo, que ficará disponível para pesquisa. 

Art. 6° - A documentação constante nos arquivos do Departamento de 
Ordem Política e Social- DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias do Estado de Minas Gerais, transferida para o 
Arquivo Mineiro pela Lei n° 10.360, de 12 de dezembro de 1990, passa a 
integrar o acervo do Memorial. 

Art. 7° - Todo o acervo do Memorial fica declarado Patrimônio Histórico 
Estadual. 

Art. 8° - Para a elaboração do projeto do Memorial de que trata esta lei 
caberá ao Estado constituir comissão de trabalho, para a qual serão 
convidados os órgãos e as seguintes instituições e personalidades: 

- Secretaria de Estado do Governo; 
- Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; 
- Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais; 
- Ouvidoria da Policia; 
- Sra. Helena Greco. 
Art. 9°- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à custa de 

dotações consignadas no orçamento do Estado. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao da data da sua 

publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 448/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe revoga a Lei n° 

12.459, de 13/1/97, e a Lei n' 12.763, de 14/1/98. 
Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 3, a proposição retorna a 

esta Comissão a fim de receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais. 
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo revogar as Leis n°s 12.459, de 

1997, e 12.763, de 1998, que conferem tratamento diferenciado aos 
ocupantes de cargos comissionados nos estabelecimentos estaduais de 
ensino, deferindo-lhes a prerrogativa de apostilamento integral desde que 
tenham ocupado tais cargos por dois períodos ou menos, na hipótese de 
ocorrência de municipalização e de integração de escola estadual. Com 
efeito, os demais servidores públicos estaduais se encontram sob a égide da 
Lei n° 9.532, de 1987, que estabelece o período de 10 anos como tempo 
mínimo de exercício de cargo comissionado para que tenha lugar o 
apostilamento integral. 

Além desse tratamento normativo diferenciado, a proposição se justifica 
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ainda em virtude das sérias dificuldades de caixa por que passa a 
administração pública estadual. Não obstante tais considerações, é 
importante ressalvar os direitos dos atuais ocupantes desses cargos 
comissionados, o que não é feito no texto original do projeto, razão pela qual 
este recebeu, durante sua tramitação, uma série de emendas, todas voltadas 
para o resguardo desses direitos. 

Entre todas as propostas de alteração apresentadas, restou aprovado em 
1° turno o Substitutivo n° 3, apresentado por esta Comissão, cujo art. 1°, 
parágrafo único, tem a seguinte redação: 

"Art. 1°- ................................................... .. 
Parágrafo único- Ao servidor que, até a data de publicação desta lei, tenha 

exercido ou esteja exercendo cargo em comissão de diretor de 
estabelecimento estadual de ensino nos termos das leis referidas no "caput" 
deste artigo, fica assegurada a continuidade da percepção dos vencimentos, 
gratificações e demais vantagens inerentes ao cargo, na seguinte proporção: 

I - Valor integral, em caso de exercício do cargo por dois períodos 
completos, concluídos ou a serem concluídos no prazo a eles estipulado; 

11 - valor integral correspondente a 1/6 (um sexto) da diferença entre o 
vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo ocupado, por ano ou 
fração igual ou superior a seis meses de efetivo exercício, que será somado 
ao vencimento do cargo efetivo, a título de vantagem pecuniária". 

Retomando a análise do projeto, ratificamos os termos do Substitutivo n" 3, 
propondo, contudo, uma pequena alteração incidente sobre o referido 
parágrafo único. É que tal dispositivo alude ao "cargo em comissão do diretor 
de estabelecimento estadual de ensino", expressão que deve ser substituída 
pela seguinte: "cargo em comissão para o qual tenha sido nomeado". Cumpre 
esclarecer que é essa a terminologia utilizada pelas Leis n°s 12.458 e 12.763. 
Assim, ao final deste parecer, apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido no 1° 
~rno. · 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 448 na 

forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1, a seguir apresentada: 
EMENDA N" 1 

No parágrafo único do art. 1° substitua-se a expressão "cargo em comissão 
de diretor de estabelecimento estadual de ensino", pela expressão "cargo em 
comissão para o qual tenha sido nomeado". 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Doutor 

Viana - Chico Rafael - Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago - Sargento 
Rodrigues. 

Redação do Vencido no 1° turno 
PROJETO DE LEI N" 448 
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Revoga a Lei n" 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 

continuidade de percepção da remuneração do cargo de provimento em 
comissão nas condições que menciona, e a Lei n° 12.763, de 14 de janeiro 
de 1998, que altera o art. 1° da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997. · 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Ficam revogadas a Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e a Lei 

n° 12.763, de 14 de janeiro de 1998. 
Parágrafo único -Ao servidor que, até a data de publicação desta lei, tenha 

exercido ou esteja exercendo cargo em comissão de diretor de 
estabelecimento estadual de ensino nos termos das leis referidas no "caput" 
deste artigo, fica assegurada a continuidade da percepção dos vencimentos, 
gratificações e demais vantagens inerentes ao cargo, na seguinte proporção: 

1 - valor integral, em caso de exercício do cargo por dois períodos 
completos, concluídos ou a serem concluídos no prazo a eles estipulado; 

11 -valor correspondente a 1/6 (um sexto) da diferença entre o vencimento 
do cargo em comissão e o do cargo efetivo ocupado, por ano ou fração igual 
ou superior a seis meses de efetivo exercício, que será somado ao 
vencimento do cargo efetivo, a titulo de vantagem pecuniária. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 583/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe suprime 

incisos e dá nova redação a dispositivos da Lei n° 12.278, de 2g/7/g6_ 
Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/99, o projeto foi distribuído às 

comissões competentes, para receber parecer. 
A proposição foi aprovada, no 1° turno, com as Emendas nos 1 ,2,3,7 e 8 e 'l 

Subemenda n° 2 à Emenda n" 4. 
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2° 

turno. 
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição objetiva alterar a Lei n" 12.278, de 1996, que instituiu 

contribuição previdenciária para custeio de aposentadoria de servidores 
públicos da administração direta, das autarquias e das fundações do Poder 
Executivo, e dos servidores, Auditores e Conselheiros do Tribunal de Contas, 
com o fim de excluir os inativos do desconto previdenciário. 

Com fundamento no principio constitucional da isonomia, a medida se 
estendeu para os servidores aposentados dos Poderes Judiciário, Legislativo 
e do Ministério Público, por meio de emendas aprovadas no 1° turno. 

Acrescente-se a isso a devolução, com correção, das parcelas 
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Com efeito, em face do seu caráter pessoal, o sistema previdenciário, 
entendido agora como regime contributivo, deve alcançar somente os 
trabalhadores da ativa, não havendo razoabilidade para o desconto nos 
proventos dos aposentados. 

Reconhecendo, pois, a relevância e oportunidade da proposição em 
exame, ratificarmos nosso posicionamento anterior. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 583/99 

na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen 

Santiago - Sargento Rodrigues - Chico Rafael - Agostinho Patrús - Sebastião 
Nav arro Vieira. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 583199 

Suprime incisos e dá nova redação a dispositivos da Lei n° 12.278, de 29 
de julho de 1996. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam suprimidos os incisos IV e V do art. 2° da Lei n° 12.278, de 

29 de julho de 1996. 
Art. 2°- O art. 3° e§ 1° e o art. 6° e parágrafo único da Lei n° 12.278, de 29 

de julho de 1996, passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 3° - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5% (trés e 

meio por cento) do valor da remuneração mensal bruta dos servidores 
enumerados no art. 2° desta lei, aí incluídas as vantagens de natureza 
pessoal e as de caráter permanente. 

§ 1° - A contribuição sera descontada em foi h a de pagamento e incidira 
sobre a remuneração mensal bruta e sobre a gratificação natalina, excluídas 
as parcelas de que trata o inciso XVII do art. 7° da Constituição Federal e as 
párcelas indenizatórias. 

Art. 6°- A receita decorrente da aplicação desta lei fica vinculada ao custeio 
parcial dos proventos de aposentadoria dos servidores do Estado e à 
constituição da reserva técnica a que se refere o "caput" do art. 5° 

Paragrafo único - A contribuição devida pelos servidores a que se referem 
os incisos I a 111 do art. 2° destina-se exclusivamente ao custeio parcial de 
proventos de aposentadoria e será consignada em dotações específicas do 
orçamento do Estado.". 

Art. 3°- O" caput" do art. 2° e o "caput" e o § 1° do art. 3° da Lei n.0 12.328, 
de 31 de outubro de 1 g96, que institui contribuição previdenciaria para 
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custeio parcial dos proventos de aposentadoria dos magistrados e dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 2° - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da contribuição de 
que trata esta lei, os magistrados e os servidores do Poder Judiciário, da 
ativa. 

Art. 3° - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5 % (três~
vírgula cinco por cento) do valor da remuneração mensal bruta dos. 
servidores enumerados no art. 2° desta lei, ai incluídas as vantagens de 
natureza pessoal e as de caráter permanente. ,; 

§ 1 o - A contribuição será descontada em folha de pagamento e incidirá 
sobre a remuneração mensal bruta e a gratificação natalina, excluídas a 
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7° da Constituição da República e as 
parcelas indenizatórias.". 

Art. 4°- O" caput" do art. 2° e o "caput" e o§ 1° do art. 3° da Lei n° 12.329, 
de 31 de outubro de 1996, que institui contribuição previdenciária para 
custeio parcial dos proventos de aposentadoria dos membros e dos 
servidores do Ministério Público do Estado, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 2° - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da contribuição de 
que trata esta lei, os membros e os servidores do Ministério Público, da ativa. 

Art. 3° - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5 % (três 
vírgula cinco por cento) do valor da remuneração mensal bruta dos 
servidores enumerados no art. 2° desta lei, incluídas as vantagens de 
natureza pessoal e as de caráter permanente. 

§ 1 o - A contribuição sera descontada em folha de pagamento e incidira 
sobre a remuneração mensal bruta e a gratificação natalina, excluídas a 
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7° da Constituição da República e as 
parcelas indenizatórias.". 

Art. 5° - O art. 1° e o art. 3° da Resolução n° 5.171, da Assembléia 
Legislativa, de 12 de julho de 1996, que institui contribuição previdenciária 
para custeio parcial de aposentadoria dos servidores da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° - Fica instituída, nos termos desta resolução, contribuição 
previdenciária de natureza compulsória, devida pelos servidores da ativa, 
destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria do servidor da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. ·-

Art. 3° - A contribuição de que trata esta resolução será descontada em 
folha de pagamento e corresponderá a 3,5% (três e meio por cento) do valor 
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da remuneração mensal do servidor, acrescidos das vantagens de caráter 
permanente e do valor da gratificação natalina, excluída a parcela de que 
trata o inciso XVII do art. 7° da Constituição da República e as parcelas 
indenizatórias.". 

Art. 6° ·- As parcelas correspondentes à contribuição previdenciária 
recolhida pelos servidores públicos inativos e demais agentes públicos 
inativos dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas a que se referem as normas alteradas nesta lei lhes serão 
integralmente devolvidas, corrigidas pela variação do Índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna - IGP - DI -, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas, no prazo correspondente àquele em que ocorreu a contribuição. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo se aplica aos pensionistas e aos 
herdeiros legais dos servidores inativos mencionados no "caput" deste artigo. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 701/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, fixa o 

efetivo do Corpo de Bombeiros Militar. 
A proposição foi aprovada em Plenário, no 1° turno, na forma do 

Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
A matéria retoma, agora, a esta Comissão para receber parecer para o 2° 

turno. 
Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, segue em anexo a 

redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. 
Fundamentação 

Com o advento da Emenda Constitucional n° 39, de 2/6/99, o Corpo de 
Bombeiros Militar desvinculou-se da estrutura da Polícia Militar e passou a 
subordinar-se diretamente ao Governador do Estado, para, junto com as 
Policias Civil e Militar, exercer a segurança pública, nos termos dos arts. 136 
e 137 da Carta mineira. 

Em decorrência dessa mudança estrutural, tornou-se imperioso não só 
definir a organização básica da nova corporação militar - matéria contida no 
Projeto de Lei Complementar n° 19/99 .. que tramita em paralelo nesta Casa -
mas também fixar o seu efetivo, sendo este o propósito do projeto sob 
exame. 

No 1° turno, esta Comissão entendeu que o Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimorava o projeto original, com 
as alterações propostas: a pequena alteração do efetivo, que passa de 4.798 
para 4.804 o número de mémbros, entre oficiais e praças; a aglutinação 
desse efetivo em cinco quadros, detalhados no Anexo Único; e, por fim, a 
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supressão do art. 5°, referente à admissão de militares do sexo feminino, 
por flagrante inconstitucionalidade, limitando-a a 5% do efetivo previsto 
apenas nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros 
Militares, limitação não prevista nos demais quadros. 

Conforme observamos anteriormente, o projeto foi aprovado em Plenário 
na forma do Substitutivo n° 1. 

Trata-se de proposta de iniciativa do Governador do Estado, que tramita 
em regime de urgência, e sua aprovação dará ao Corpo de Bombeiros Militar 
condições legais de organizar os seus quadros com a qualidade e a rapidez· 
que a sociedade mineira e o desenvolvimento socioeconõmico estão a exigir 
do Estado, nas áreas de prevenção e socorrimento públicos. 

Não tendo havido fato novo que indique a necessidade de alterar o 

texto do projeto aprovado pelo Plenário no 1 o turno, mantemos a posição 

firmada em parecer no 1° turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 701/99, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Agostinho Patrús - Arlen Santiago -Doutor Viana- Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI W 701/99 
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica fixado o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais - CBMMG - em quatro mil oitocentos e quatro Oficiais e Praças, 
dispostos nos seguintes quadros: 

I -Quadro de Oficiais Bombeiros Militar- QOBM; 
11 - Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar- QOABM -, 

composto de Oficiais de Administração e Músico; 
111 - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar- QOSBM -, composto 

de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 
IV - Quadro de Praças Bombeiros Militar - QPBM -, composto de Praças 

Combatentes, Condutores e Operadores de Viaturas e Corneteiros; 
V - Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar - QPEBM -, . 

composto de Praças de Motomecanização, Músico, Auxiliar de Saúde e 
Comunicações. ' 

Parágrafo único - O efetivo de que trata o "caput" deste artigo fica 
distribuído conforme os quadros, categorias, postos e graduações constantes 
no Anexo Único desta lei, a ser integralizado, anualmente, até o ano 2002.-

~~-------------------------------------------------------------
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Art. 2° - A distribuição do efetivo de que trata o art. 1° desta lei nas 

Unidades do Corpo de Bombeiros Militar, no Gabinete Militar do Governador, 
no Tribunal de Justiça Militar e na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
constará em Quadro de Organização e Distribuição - QOD -. aprovado por 
decreto do Governador do Estado. 

Art. 3° - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados 2• Classe terá 
número variável, observados os limites de trinta aspirantes a Oficial, trinta e 
dois alunos do Curso de Formação de Oficiais e quinhentos Soldados 2• 
Classe. 

Art. 4° -As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
* - O Quadro referente ao Anexo Único foi publicado na edição do "Diário 

do Legislativo" de 2.12.99. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 57/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 57/99, do Deputado João Leite, que institui o Programa 

de Proteção a Vitimas e Testemunhas de Infrações Penais, foi aprovado no 
2° turno com a Emenda n' 1 ao vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N' 57/99 
Institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações 

Penais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Fica instituído o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 

de Infrações Penais. 
Art. 2° - O Programa de que trata esta lei tem como objetivo garantir 

proteção para as pessoas que estejam sendo ou possam vir a ser coagidas 
ou ameaçadas por sua colaboração direita ou indireta em investigação 
criminal ou processo penal. 

§ 1'- A proteção de que trata esta lei poderá ser dirigida ou estendida: 
I - ao agente público encarregado de serviço especial relacionado a 

investigação criminal ou processo penal, nos termos do regulamento; 
li -ao cônjuge ou companheiro, aos parentes consangüíneos. afins ou por 

adoção e aos dependentes da vítima, da testemunha ou do agente público 
envolvido em investigação ·criminal ou processo penal, conforme a 
necessidade apurada em cada caso. 
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§ 2' - Em situações excepcionais, mediante solicitação assinada por, 

pelo menos, três das autoridades relacionadas no art. 7° desta lei, poderá o 
Conselho Deliberativo permitir o ingresso, no Programa, de pessoa não 
incluída nas hipóteses mencionados neste artigo. 

Art. 3° - A proteção concedida pelo Programa e as medidas dela 
decorrentes serão compatíveis com a gravidade da coação ou da ameaça à 
integridade física ou psicológica. a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las 
pelos meios convencionais e a importância da pessoa para a produção da 
prova. 

Art. 4° - O ingresso no Programa, as restrições de segurança e a adoção 
das demais medidas nele constantes ficam condicionados à anuência da 
pessoa protegida ou de seu representante legal. 

Art. 5°- O Programa será dirigido por um Conselho Deliberativo composto: 
1 - pelo Secretário Adjunto de Estado de Direitos Humanos, que o presidirá; 
11 -por um membro do Ministério Público; 
111 -por um membro da Magistratura; 
IV- por um Delegado de Polícia; 
V- por um membro da Fundação Movimento Direito e Cidadania. 
Art. 6°- O Conselho Deliberativo decidirá sobre: 
I -o ingresso da pessoa no Programa e a sua exclusão; 
11 -as medidas de proteção necessárias e a sua duração. 
§ 1 o- As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria absoluta de 

seus membros. 
§ 2° - O Conselho poderá solicitar, para subsidiar suas deliberações, 

documentos ou informações comprobatórios de identidade, situação 
profissional, patrimônio, grau de instrução e pendência de obrigações civis, 
administrativas, fiscais, financeiras ou penais do interessado, bem como 
exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade e estado físico ou 
psicológico. 

§ 3° - As deliberações do Conselho serão tomadas em prazo compatível 
com a urgência da proteção solicitada. 

Art. 7' - A solicitação de ingresso no Programa, feita pessoalmente ou por 
procurador, poderá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo: 

I - por membro do Ministério Público; 
11 - pela autoridade policial que conduz a investigação criminal; 
111 - pelo Juiz competente para a instrução do processo criminal; 
IV- pelo Ouvidor da Polícia; 
V - por membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. 
Parágrafo único- A solicitação de que trata este artigo será instruída com a 

qualificação da pessoa a ser protegida e com informações sobre o falo: 
delituoso e a coação ou ameaça que a motivam. 

Art. 8' - Será considerado oficialmente encaminhado ao Conselho 
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Deliberativo o pedido de proteção protocolizado na Secretaria de Estado 
da Justiça e Direitos Humanos por qualquer das autoridades a que se refere 
o art. 7°. 

Art. 9° - A pessoa protegida poderá ser excluida do Programa a qualquer 
tempo: 

I - por solicitação própria; 
11 - por decisão do Conselho Deliberativo. 
Art. 10 - Em caso de urgência e levando-se em consideração a 

procedência, a gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a pessoa 
poderá ficar provisoriamente sob a custódia de órgão policial, por indicação 
de uma das autoridades a que se refere o art. 7o, enquanto aguarda a 
decisão do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho Deliberativo e o Ministério 
Público serão imediatamente informados da custódia provisória concedida 
nos termos deste artigo. 

Art. 11 - A proteção de que trata esta lei compreende, entre outras, as 
seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cumulativamente em beneficio da 
pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: 

I -segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; 
11 - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, para fins de 

trabalho ou para prestação de depoimentos inclusive; 
111 - transferência de residência ou acomodação provisória em local 

compatível com a proteção; 
IV- preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias á 

subsistência individual ou familiar, caso a pessoa protegida fique 
impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou não disponha de fonte de 
renda; 

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuizo de 
vencimentos ou vantagens, quando servidor público; 

Vil - apoio e assistência jurídica, até mesmo para que se concedam 
medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da 
proteção; 

VIII- apoio e assistência social, médica e psicológica; 
IX - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção 

concedida; 
X - apoio dos órgãos executores do Programa para o cumprimento de 

obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal; 
XI - apoio a programas sociais e pedagógicos de readaptação da pessoa 

protegida. 
Parágrafo único - O Conselho Deliberativo fixará, no início de cada 

exercício financeiro, o limite máximo para a ajuda mensal a que se refere o 
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inciso V deste artigo. 

Art. 12 - As medidas de proteção definidas pelo Conselho Deliberativo 
serão executadas pelos órgãos e instituições públicas por ele indicados, com 
a colaboração das entidades privadas que se oferecerem para tal. 

Art. 13 - A proteção oferecida terá a duração máxima de dois anos, 
prorrogáveis excepcionalmente por decisão do Conselho Deliberativo, no 
caso de, findo esse periodo, perdurarem os motivos que autorizaram a 
inclusão da pessoa no Programa. 

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com a 
União, os municípios e as entidades públicas e privadas para o cumprimento 
do disposto nesta lei. 

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e 
oitenta dias. 

Art. 16 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olivia, relatora- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 75/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 75/99, do Deputado Rogério Correa, que acrescenta 
inciso ao art. 82 e dá nova redação ao art. 85 da Lei n° 9.444, de 25/11/87, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI W 75/99 
Acrescenta inciso ao art. 82 e dá nova redação ao art. 85 da Lei n° 9.444, 

de 25 de novembro de 1987, que dispõe sobre as licitações e contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 82 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, fica 

acrescido do seguinte inciso V: 
"Art. 82 .... 
V - comunicação a autoridade superior, por escrito e em tempo hábil, da 

verificação de cumprimento, pelo contratado, dos encargos de que trata o art. 
85.". 

Art. 2° - O art. 85 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 85 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato. , 
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§ 1° - A inadimplência do contratado relativa a encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere para a administração a responsabilidade 
por seu pagamento e não pode onerar o objeto do contrato nem restringir a 
regularização e o uso das obras e das edificações, nem mesmo perante o 
registro de imóveis. 

§ 2° - A administração responde solidariamente com o contratado pelos 
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do 
art. 31 da Lei Federal n° 8.212, de 24 de julho de 1991 - Lei Orgânica da 
Seguridade Social. 

§ 3°- Os órgãos da administração pública direta ou indireta condicionarão o 
pagamento das faturas do contrato à comprovação, por parte do contratado, 
da quitação mensal das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias. 

§ 4° - A administração pública poderá exigir seguro para garantia de 
pessoas e bens, e essa exigência constará no edital de licitação ou no 
convite.". 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 105/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 105/99, do Deputado João Batista de Oliveira, que 
assegura o livre acesso aos documentos dos arquivos do extinto 
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS relativos ao período 
compreendido entre 1956 e 1989, foi aprovado no 2° turno na forma do 
vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 105/99 
Assegura o livre acesso aos documentos dos arquivos do extinto 

Departamento de Ordem Política e Social - DOPS relativos ao período 
compreendido entre 1956 e 1989. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É livre o acesso às informações contidas nos documentos 

constantes nos arquivos do extinto Departamento de Ordem Política e Social 
- DOPS -, os microfilmados inclusive, relativos ao período compreendido 
entre 1956 e 1989. 

Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este artigo 
obedecerá ao disposto na Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, e na 
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' Lei Federal n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, especialmente no que se 

refere às restrições legalmente definidas. . 
Art. 2° _o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa d1as 

contados da data de sua publicação. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Elmo Braz. Presidente- Maria Olívia, relatora - Dalmo Ribeiro Silva. 

. PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 126/99 
Comissão de Redação 

·O Projeto de Lei n° 126/99, do Deputado Eduardo Brandão, que acrescenta 
parágrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23/12/75, que _dispõe sobre o Quadro 
Permanente de Tributação. Fiscalização e Arrecadaçao do Estado de M1nas 
Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno na forma do 
Substitutivo n° 1 . 

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

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

PROJETO DE LEI N° 126/99 
Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 

1975, que dispõe sobre o Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, com a 

redação dada pelo art. 3° da Lei n° 9.754, de 16 de janeiro de 1989, e pelo 
art. 16 da Lei n° 11.176, de 6 de agosto de 1993, fica acrescido do seguinte§ 
30: 

"Art. 13- ............................................ . 
§ 3° _ Para 0 provimento do cargo da classe de Assistente Técnico 

Fazendário de que trata o inciso I, exige-se nível superior de escolaridade.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na dada de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Aílton Vilela. · 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 173/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 173/99, do Deputado Edson Rezende, que declara_ de 
utilidade pública o Ho Shin Sul Tae Kwon Do Clube, com sede no Mumc1p1o 
de Barbacena, foi aprovado em turno único, sem emenda . 

Vem agora o .projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 173/99 
Declara de utilidade pública a entidade Ho Shin Sul Tae Kwon Do Clube, 

com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ho Shin Sul Tae 

Kwon Do Clube, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 201/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 201/99, do Deputado Aílton Vilela, que dispõe sobre 
incentivo financeiro ao pequeno produtor rural de leite do Estado de Minas 
Gerais, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1 ° 
turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N' 201/99 
Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Leite do Estado e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Leite do 

Estado, com o objetivo de conceder incentivo financeiro ao produtor de leite 
cuja propriedade tenha área igual ou inferior a 25ha (vinte e cinco hectares) e 
que possua no máximo vinte cabeças de gado bovino. 

Art. 2° - Para fazer jus aos beneficios previstos nesta lei, o pequeno 
produtor de leite comprovará: 

I - a regularidade do registro da propriedade no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária- INCRA -; 

li- o cumprimento das obrigações tributárias específicas; 
111 - o controle do rebanho pelo órgão fazendário estadual em cuja 

circunscrição a propriedade estiver localizada. 
Art. 3°- São recursos financeiros do Programa: 
1 - os constantes no orçamento da Secretaria de Estado da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento ou das entidades a ela vinculadas; 

li -os do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural- FUNDERUR -,criado 
pela Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista em seu art. 
5°, 11; 

111- outros que lhe vierem a ser destinados. 
Art. 4° - Os recursos do programa de que trata esta lei serão repassados 

diretamente ao produtor rural, em parcela anual única, na forma prevista no 
anexo desta lei, após avaliação técnica realizada pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária - IMA -, respeitado seu calendário oficial de vacinação, e pela 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais- EMA TER. 

Art. 5° - Os recursos repassados destinam-se ao custeio de despesas • 
relacionadas à: 

I -defesa sanitária do rebanho; 
li- melhoria das condições higiênicas das instalações; 
111 - aquisição de insumos, máquinas, equipamentos e utensílios 

necessários à produção de leite; 
IV -formação, recuperação e manutenção de pastagens. 
Parágrafo único -A fiscalização da aplicação dos recursos repassados será 

realizada pelas entidades.mencionadas no art. 4° desta lei. 
Art. 6°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de sua publicação. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 

publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Dalmo Ribeiro Silva. 
* - O Quadro do Anexo referente à Categoria do Produto e Benefício foi 

publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 2.12.99. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 357/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 357/99, do Deputado Chico Rafael, que determina a 

obrigatoriedade da inclusão do estudo referente à dependência química em 
disciplinas constantes no currículo escolar de 1 • e 2' graus, elaborado pela 
Secretaria de Estado da Educação, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

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

Esta Comissão propõe que a expressão "1° e 2° graus", constante no art. 1° 
do projeto, seja substituída por "ensino fundamental e médio", com o objetivo 
de adequar a proposição ao disposto na Lei Federal n° 9.394, de 1996, a Lei 

~----------------------------------------~ 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

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

PROJETO DE LEI N" 357/99 
Torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas do ensino 

fundamental e médio, de estudos sobre o uso de drogas e dependência 
química. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É obrigatório o estudo da dependência química e das 

conseqüências neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas como parte 
do programa das disciplinas constantes no núcleo curricular básico elaborado 
pela Secretaria de Estado da Educação para o ensino fundamental e médio 
das escolas públicas e particulares do Estado. 

§ 1° - Os setores de supervisão e orientação escolar de ensino poderão 
convidar especialistas, para fazer conferências, palestras e simpósios, e 
representantes de entidades e núcleos especializados existentes no Estado, 
para prestarem depoimentos e relatarem experiências, bem como realizar 
outras atividades relacionadas com o assunto. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Saúde colocará à disposição dos 
estabelecimentos de ensino os meios e recursos ao seu alcance para a 
realização das atividades mencionadas no § 1°, consideradas de relevante 
interesse público. 

Art. 2°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olivia, relatora- Dalmo Ribeiro Silva. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 454/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 454/99, do Governador do Estado, que altera dispositivo 
da Lei n° 11.988, de 21/11/95, que cria o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Comunidades , foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 454/99 
Altera o "caput" do art. 6° dá Lei n° 11.988, de 21 de novembro de 1995, 

que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Comunidades e dá outras 
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providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 6° da Lei n° 11.988, de 21 de novembro de 1995, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 6° - O prazo para liberação de recursos será de oito anos contados da 

data de vigência desta lei.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 455/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 455/99, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de São João Nepomuceno, para o fim 
que menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 455/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São João 

Nepomuceno, para o fim que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São 

João Nepomuceno imóvel constituído de terreno com área de 24ha (vinte e 
quatro hectares), denominado Chácara Três Marias, situado nesse município, 
registrado sob o n° R-01-7478, a fls. 84 do livro 2-A-S, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São João Nepomuceno, descrito na 
certidão que compõe o Anexo I desta lei. 

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo destina-se à 
regularização, pelo Município de São João Nepomuceno, do assentamento 
da população de baixa renda inscrita no extinto Programa Comunitário de 
Habitação Popular- Pró-Habitação -, cujos beneficiarias são relacionados no 
Anexo 11 desta lei. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 524/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 524/99, da Deputada Maria Tereza Lara, que declara de 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 524/99 
Declara de utilidade pública o Jardim de Infância Santa Cecilia, com sede 

no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Jardim de Infância Santa 

Cecilia, com sede no Município de Betim. 
Art. 2°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 525/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 525/99, do Deputado Rogério Correia, que declara de 
utilidade pública a Casa dos Meninos, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 525/99 
Declara de utilidade pública a entidade Casa dos Meninos, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa dos Meninos, 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 558/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 558/99, do Deputado Antônio Júlio, que declara de 
utilidade pública a Associação dos Reinadeiros de Bom Despacho, com sede 
no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno único, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 558/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Reinadeiros de Bom 

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Reinadeiros · 

de Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho. 1 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 560/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 560/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que declara de 
utilidade pública o Centro Espírita Maria Rita de Jesus, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 560/99 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Maria Rita de Jesus, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Maria Rita de 

Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua. publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 562/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 562/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que declara de 
utilidade pública a Associação Filantrópica e Comunitária do Bairro Florença, 
com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. .;[ .,_ r 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo· a técni03 
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art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 562/g9 
Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica e Comunitária do 

Bairro Florença, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filantrópica e 

Comunitária do Bairro Florença, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 565/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 565/99, do Deputado Ermano Batista, que declara de 
utilidade pública a Creche Comunitária Criança Feliz de Cuparaque - CCCFC 
-, com sede no Município de Cuparaque, foi aprovado em turno único, com a 
Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 565/99 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança Feliz de 

Cuparaque- CCCFC -,com sede no Município de Cuparaque. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Criança 

Feliz de Cuparaque- CCCFC -, com sede no Município de Cuparaque. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente -Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 568/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 568/99, do Deputado Bené Guedes, que declara de 
utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Roman, com sede no 
Município de Barbacena, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do 
art. 268 do Regimento Interno. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 568/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Roman, · 

com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Roman, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 572/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 572/99, do Deputado Chico Rafael, que declara de 
utilidade pública o Circo Criação de Criança, com sede no Município de São 
Tomé das Letras, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 572/99 
Declara de utilidade pública a entidade Circo Criação de Criança, com sede 

no Município de São Tomé das Letras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art.1" - Fica declarada de utilidade pública a entidade Circo Criação de 

Criança, com sece no Município de São Tomé das Letras. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia. 

PARECER PARA O 1° TURNO SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 2 AO 
PROJETO DE LEI N° 360/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 360/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispõe 
sobre a prática de Educação Física nas unidades do sistema estadual de 
ensino. 

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, 
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Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 
primeira concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. As demais comissões opinaram 
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia. 

No decorrer de sua discussão em Plenário, recebeu como emenda o 
Substitutivo n° 2, voltando a esta Comissão para receber parecer, de acordo 
com o art. 188, § 2°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 360/99 estabelece normas para a prática de Educação 

Física no sistema estadual de ensino. A Comissão de Constituição e Justiça 
apresentou o Substitutivo n° 1 para sanar os vícios de natureza constitucional 
e infraconstitucional existentes na proposição original. Por seu turno, a 
Emenda n° 1, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
adequou o texto do Substitutivo n° 1 à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

O Substitutivo n° 2, em análise, propõe, em seu art. 1°, a explicitação de 
que o exercício da docência ou a orientação da prática de Educação Física 
cabe, prioritariamente, ao profissional de nivel superior e, somente em um 
segundo momento, ao formando. Visa, portanto, a garantir a execução da 
atividade pelo profissional com formação completa e adequada, dando maior 
clareza ao texto do art. 1° do Substitutivo n° 1. 

Em seu art. 2°, o substitutivo analisado substitui o termo "docente" por 
"profissional", uma vez que as normas fixadas não se referem apenas ao 
professor de Educação Física, mas também ao orientador da prática de 
Educação Física. 

Além disso, acrescenta ao mesmo dispositivo a expressão "naquelas 
entidades", a fim de especificar que as aulas pelas quais serão atribuídos 
créditos escolares serão aquelas freqüentadas nas referidas entidades 
esportivas do município. 

Por fim, o art. 3° do Substitutivo n° 2 dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão da docência ou da prática de Educação Física, nos moldes da 
proposição de lei sob análise, no currículo de todas as unidades estaduais de 
ensino. Tal dispositivo é inócuo, uma vez que a Lei n° 9.394, de 1996, em 
seu art. 26, § 3°, impõe a disciplina como componente curricular da educação 
básica, ao traçar as normas gerais que devem ser observadas 
obrigatoriamente pelos Estados. O comando é também desnecessário com 
relação a essa proposição, pois a imperatividade intrínseca às normas legais 
garante a obrigatoriedade de seu cumprimento. 

Visando a corrigir esse vicio jurídico, propomos a Emenda n° 2, para 
suprimir o art. 3° do Substitutivo n° 2. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei no 360/99 no 
1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, com a Emenda no 2, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 2 
Suprima-se o art. 3° do Substitutivo n° 2. 
Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 19gg_ 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - João Pinto 

Ribeiro - Antônio Carlos Andrada. 

" 
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Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Ângelo e 
Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1' Parte: 1' Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Oficio n° 8/99, do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado : Oficios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Propos1çoes: Projetos de Lei n°s 713 a 720/99- Requerimentos n°s 960 a 
967/99 - Requerimentos da Comissão de Saúde e dos Deputados Dinis 
Pinheiro e Adelino de Carvalho - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Assuntos Municipais, de Turismo e do Trabalho- Interrupção e 
reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discurso da 
Deputada Maria Tereza Lara - 2' Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de 
Inscrições - Decisões da Presidência (2) - Designação de Comissões: 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Nelzio de Assis 
para o Cargo de Diretor-Geral do Departamento Obras Públicas do Estado de 
Minas Gerais - DEOP - MG - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 28/99 - Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.212 - Leitura de 
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Dinis Pinheiro; aprovação - Requerimento da Comissão de Saúde; discursos 
dos De~utados A~tônio. Carlos Andrada e Marco Régis; aprovação; 
venficaçao de votaçao; ratificação da aprovação- Requerimento do Deputado 
Adelino de Carvalho; discursos dos Deputa_do Adelino de Carvalho e Miguel 
Mart1n1; requenmento do Deputado Durval Angelo; discursos dos Deputados 
Carlos P1menta e Marco Régis; questão de ordem; discursos dos Deputados 
Paulo P!au, Durval Angelo e Adelino de Carvalho; requerimento do Deputado 
Durval Angelo; deferimento; discurso da Deputada Maria Tereza Lara e dos 
Deputados Hely Tarqüinio, Alencar da Silveira Júnior; Alberto Bejani, João 
Leite, Bené Guedes, Cabo Morais e Doutor Viana; aprovação - 2' Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de "quorum" qualificado 
para a votação das propostas de emenda à Constituição - Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 497/99; aprovação com as Emendas n°s 1 a 5 e 7 
e com a Subemenda no 1 à Emenda n° 6 - Discussão, em 1° turno, do Projeto 
de Lei no 699/99; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão em 1° turno do 
Projeto de Lei n° 701/99; aprovação na forma do Substitutivo n° '1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 19/99; 
encerramento da discussão;· votação nominal; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 613/99; 
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apresentação da Emenda n° 3; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão do Trabalho -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 203/99; encerramento da 
discussão; discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, 
Miguel Martini, Marco Régis, PauiÇ> Piau~ Bené ~uedes e Lu1z Tadeu Le1te~ 
aprovação com a Emenda n° 1 - D1scussao, em 1 turno, do Projeto de Le1 n 
376/99; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei n° 483/99; apresentação da Emenda n° 5; encerramento_da 
discussão; questão de ordem; suspensã? e rea~ertura da . reun1a?; 
encaminhamento do projeto e da emenda a Com1ssao de Adm1mstraçao 
Pública - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 499/99; discurso da 
Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado. Antôn~o Carlos Andrada; 
apresentação da Emenda_ n° 6; enc_erramento da ~1scussao; e.:'cam1nh~mento 
do projeto e da emenda a Com1ssao de Educaçao - D1scussao, em 2 turno, 
do Projeto de Lei n° 221 /99; apresentação da Emenda n° 1; enc:rramento da 
discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo e~enda; aprov_açao; le•;ura da 
Emenda n° 1; votação da Emenda n° 1; aprovaçao - D1scussao, em 2 turno, 
do Projeto de Lei n° 418/99; discursos da Deputada Elaine Matozmhos; 
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; requerimento ~o 
Deputado Gil Pereira; discursos dos D<;:putados Alberto P1nto _Coelho e Jo:'o 
Leite; rejeição do requerimento; questao de ordem; venfica~ao de v~taçao, 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votaçao; questoes de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistê~cia de "quorum: 
para votação; prejudicialidade do requenmento; apresentaçao da Emenda n. 
1· encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e da emenda a 
Comissão de Administração Pública; questões de ordem - Discussão, em 2o 
turno, do Projeto de Lei n° 424/99; apresentação da Emenda no 3_; 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e da emenda a 
Comissão de Administração Pública - 3' Parte: Prorrogação da Reunião -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado João Paulo - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: _ . . 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - G1l Pere1ra -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade- Antônio Carlos Andrada- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antõmo 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo R1be1ro S1lva - D1mas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elame Matozmhos 
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- Elmo Braz- Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio- Ivo José-
João Batista de Oliveira - João Leite- João Paulo -João Pinto Ribeiro -Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara- Mauri Torres- Miguel Martini- Olinto Godinho- Pastor George 
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) Ás 14h7min, a lista de 

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

1 a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
N° 8/99, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao 
terceiro trimestre de 1999. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
informando, com relação a solicitação da CPI do IPSM (comparecimento de 
servidores dessa Corte), que a matéria objeto da CPI também está sendo 
examinada pelo Tribunal e que este ainda não dispõe de elementos para se 
pronunciar, razão pela qual não pode atender ao pedido.(- À CPI do IPSM.) 

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social, do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, comunicando a transferência de recursos para o Fundo 
Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, referentes às parcelas de 
agosto e setembro de 1999. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Eduardo Luis Marani, Vereador à Câmara Municipal de Lavras, 
agradecendo o envio de um exemplar da Constituição do Estado. 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Chefe da UCECON-DA, da 
Fundação Nacional de Saúde - FNS -, encaminhando cópia de termo de 
convênio entre a FNS e a Secretaria da Saúde. (- À Comissão de 

T 
I 

z 
< 
~ 

"' ;;; 
E 
õ 
E 
~ 

" ~ 
~ 

213 
Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a 
liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas desse 
Fundo no Estado. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda, encaminhando 
cópias do "Boletim Financeiro e Orçamentário" desse órgão. (- À Comiss~o 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Fábio Bastos Pinto, Promotor de Justiça da Comarca de ltaguara, 
prestando esclarecimento em atenção a requerimento do Deputado João 
Leite, sobre a situação de cidadãos presos nessa comarca. 

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da Federação das Associações 
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas 
Gerais - FEDERAMINAS -, agradecendo o envio de cópia do Projeto de Lei 
n° 351/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 351/99.) 

za Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente- A Mesa passa a receber proposições. 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:· 

PROJETO DE LEI N° 713/99 
Declara de utilidade Pública a Associação de Proteção às Mulheres, 

Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - Hahasiah -, com sede no 
Municipio de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção às 

Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Risco - Hahasiah -, com 
sede no Municipio de Contagem. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Antônio Júlio 
Justificação: A Associação de Proteção às Mulheres, Crianças e 

Adolescentes em Situação de Risco - Hahasiah - é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos, com 21 anos de existência. Encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias 
e sociais, no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e 
filantrópicas. 

Como a instituição cumpre os requisitos legais para que seja declarada sua 
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres parlamentares para 
a aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 714/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Rio Casca, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Rio Casca, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais. 
Merecem grande destaque notadamente no interior, onde sobrevivem graças 
ao esforço, á abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de 
seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Rio Casca permitirá que a 
entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas 
atividades. 

Assim sendo, espero o costumeiro apoio de meus pares, para a aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 715/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE de Conceição dos Ouros, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

· Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Conceição dos Ouros, com sede nesse 
município. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Bilac Pinto 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 

Conceição dos Ouros é um estabelecimento especializado na habilitação e 
reabilitação do excepcional. Promovendo a sua educação e assistindo-o em 
suas necessidades cotidianas, logra o seu bem-estar e ajustamento social. 
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Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser 

declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos 
nobres colegas ao título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 716/99 
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com sede no 

Município de Rio Pomba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Rio Pomba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: A principal finalidade do Hospital São Vicente de Paulo 

consiste na prestação gratuita de serviços como assistência médico-
hospitalar e distribuição de medicamentos aos doentes desprovidos de 
recursos. 

o Hospital apresenta os requisitos legais para ser declarado de utilidade 
pública, e, por essa razão, solicitamos a aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI No 717/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade Recanto 

Nossa Senhora da Aparecida, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e 

Caridade Recanto Nossa Senhora da Aparecida, com sede no Município de 
Contagem. 

Art. zo -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Durval Ângelo 
Justificação: A Sociedade de Educação e Caridade Recanto Nossa 

Senhora da Aparecida é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por 
finalidade criar, congregar, dirigir e manter instituições que visem á 
beneficência, á promoção humana, á cultura, á educação, á evangelização, 
ao ensino, á assistência social e á saúde . 

A referida entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 718/99 
Autoriza o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais- COHAB-MG -, a renegociar dívidas e 
promover liquidação oriundas de operações creditícias realizadas entre a 
Companhia e os mutuários. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a renegociar com seus 

mutuários as dividas já vencidas, ajuizadas ou não, contraídas mediante 
financiamento obtido junto à Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gerais- COHAB-MG. 

Art. 2°- A renegociação referida nesta lei dar-se-á mediante análise dos 
índices correlacionais utilizados para correção monetária, dos juros cobrados 
e dos prazos para pagamento. 

Parágrafo único - Dará motivação à renegociação a que se refere este 
artigo a divida constituída pelo mutuário motivadora de modificação das 
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais que 
serão revisadas em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas. 

Art. 3°- Consideram-se mutuários aptos a renegociar o débito constituído 
desde que estejam inadimplentes por período não inferior e continuo de doze 
meses. 

Parágrafo único - Consideram-se mutuários, para efeito de aplicabilidade 
desta lei, aqueles que contraíram débito transferido por terceiros. 

Art. 4°- As dividas de que trata o art. 1° desta lei poderão ser renegociadas 
por montante correspondente a percentual não superior a 50% (cinqüenta por 
cento) do saldo devedor posicionado e atualizado na data do regulamento do 
contrato. 

§ 1°- O mutuário que adimplir 20% (vinte por cento) do valor renegociado a 
que se refere o "caput" deste artigo terá a faculdade de renegociar o saldo 
devedor remanescente nas mesmas condições que haja excedido. 

§ 2°- O saldo remanescente de que trata o § 1 o deste artigo, equivalente 
aos 50% (cinqüenta por cento) que hajam excedido o disposto no "caput" 
deste artigo, serão renegociados nas mesmas condições que o montante 
percentual inicial. 

Art. 5°- É condição impositiva para a concessão do beneficio de que trata 
esta lei que o mutuário não seja detentor de financiamento junto a qualquer 
outro órgão integrante do Sistema Financeiro de Habitação- SFH -e que não 
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esteja inscrito ou negativado em qualquer órgão integrante do Sistema de 
Proteção ao Crédito. . 

Art. 6°- Os valores mensais auferidos com a renegociação não poderão 
ultrapassar, quando da homologação deste, percentuais superiores ao 
comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal, 
comprovada, do mutuário. 

Art. 7°- Enquanto durar a negociação, poderá o Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG -, suspender as ações já ajuizadas, bem como excluir dos 
bancos de dados e cadastros de mutuários e consumidores as restrições 
cadastrais ali anotadas, relativas ao mutuário devedor e aos coobrigados. 

Art. 8°- Compete ao Poder Executivo expedir regulamento dispondo sobre 
os critérios e os percentuais incidentes sobre a renegociação, renovação ou 
liquidação, objeto desta lei, no prazo de 30 dias contados da sua publicação. 

Art. 9°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 O- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: Em face do fim social a que a propriedade deve atender, 

constitucionalmente estabelecido, assim como da hipossuficiência dos 
consumidores enquanto mutuários, vez que são pólo menos favorecido nas 
relações creditícias, fundamentalmente impositivas e que não possibilitam 
bilateralidade nas contratações (contatos de adesão), apresentamos este 
projeto de leL 

Com base na Medida Provisória n° 1.877-41, de 18/11/99, a qual 
estabelece as formas e os procedimentos para renegociação, renovação ou 
liquidação de débitos ou saldos devedores dos mutuários do SFH, assim 
como nas incertezas da política econômica nacional, a qual é extremamente 
mutável em pequenos decursos de tempo, fàz-se necessário apresentar 
dispositivos equânimes para o Estado membro da Federação, assim como o 
fez o legislador "in casu". 

Fato imponivel é a mutabilidade das condições financeiras do nicho 
mercadológico do SFH, o qual absorve e repassa aos mutuários toda e 
qualquer alteração pecuniária que lastreia os contratos de financiamento. 
Não obstante, é legalmente defeso e institucional que o Estado, fundado em 
sua discricionariedade imperativa e administrativa, deve rever e repactuar 
todo e qualquer contrato em que figure como pólo ativo, visando ao benefício 
da coletividade por meio da manutenção de rentabilidade das atividades 
financeiras que, mormente, são repassadas a atividades de fins sociais. 

Entretanto, em um Estado democrático de direito, onde é assegurado ao 
consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
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supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, deve o Estado 
equalizar seu poder de império visando à eqüidade social e ao cumprimento 
dos dispositivos legais que fundamentam este projeto de lei. 

O impedimento da adoção de medidas de repactuação vem onerando o 
Estado, ora em decorrência do aumento de inadimplência, ora nas execuções 
contratuais não adimplidas, pactuadas por cidadãos, que sequer são 
exeqüíveis. A aplicação desta norma visa à recuperação de créditos junto aos 
mutuários, equaliza ci procedimento estadual com o federal e atende às 
garantias fundamentais dos mutuários e consumidores em âmbito estadual. 

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

PROJETO DE LEI N° 719/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel que 

relata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sarzedo 

imóvel de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) localizado no Município de 
Sarzedo. 

§ 1 o - O imóvel mencionado no "caput" está registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis de Betim, no livro 3-K, à fi. 168, sob o n° 9.675. 

§ 2° - As divisas do imóvel são: pela frente, com a estrada pública que liga 
Sarzedo à localidade de Bandeirinha, numa extensão de 50m (cinqüenta 
metros); pelos lados, numa extensão de 40m (quarenta metros) cada, e pelo 
fundo, numa extensão de 50m, com propriedade do Sr. Francisco Garcia. 

Art. 2°- Sob pena de reversão, a doação destina-se a sediar a Prefeitura do 
Município. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1999. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Este projeto visa a autorizar o Governador do Estado a doar 

ao Município de Sarzedo imóvel de 2.000m2 , para sediar a Prefeitura 
Municipal. 

O imóvel, de propriedade do Estado, não é por ele utilizado, pois foi 
substituído por outras edificações que cumprem a finalidade educacional. 

A ampliação das salas de aula ocorreu graças a doação, feita pelo 
Município ao Estado, de imóvel com doze salas. Outra doação está por ser 
concretizada, desta feita, de 7.281 ,82m2

, também destinada à edificação de 
unidade escolar. · 

O Município de Sarzedo, emancipado em 21/12/95, pauta sua 
administração pela austeridade nos gastos e viu no imóvel uma forma pública 
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de utilização, adequando o bem ao fim precípuo, que é a destinação 
pública. 

A administração é una, ou seja, qualquer que seja o nível que ela 
representa, federal, estadual ou municipal, deve atribuir a bens e serviços a 
vontade pública. Não pode, em decorrência do princípio da utilidade, o bem 
público ficar sem utilização. · 

O Município de Sarzedo deu testemunho e mostras dessa identidade de 
interesses e objetivos públicos quando doou os bens para ampliação de salas 
de aula, aumentando a capacitação de ensino do Estado no município. · 

Em vista da não-utilização do prédio, do princípio de utilização do bem e da 
necessidade do município, é justa a aprovação deste projeto e a conseqüente 
doação do imóvel ao município. · · 

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

PROJETO DE LEI N° 720/99 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede em 

Buenópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, 

com sede em Buenópolis. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de 

Buenópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos, integrada por sócios 
idôneos, que visa à melhoria das condições de vida da população da região 
onde atua. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 960/99 do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 

consignado ~os anais da Casa voto de congratulações com a Sra. Maria 
Coeli Simões Pires por sua posse como Presidente da Associação dos 
Amigos do Serro.(- À Comissão do Trabalho.) 

W 961/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Tribunal de Justiça do 
Estado pela conquista do Prêmio Opinião Pública, do Conselho Regional de 
Relações Públicas. (-À Comissão de Administração Pública.) 

W 962/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos 
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anais da Casa voto de congratulações com o Município de Joaíma pela 
passagem de seu aniversário de emancipação político-administrativa, em 27 
de dezembro.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 963/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja enviado ofício ao 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça 
e ao Ministério Público Federal questionando a propaganda do Governo 
Federal que instrui os alunos a procurar a direção de suas escolas para 
resolver seus problemas visuais, quando mais de 90% das escolas do interior 
do Estado não estão informadas a respeito do local de realização gratuita dos 
exames.(- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N° 964/99, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao 
Ministro da Saúde reivindicando a doação de um CTI móvel aos municípios 
mineiros que mantém serviços de urgência e emergência pelo SUS. 

N° 965/99, da Comissão de Saúde, solicitando seja dirigido ofício ao 
Secretário da Saúde a fim de que encaminhe ao Ministério Público o 
resultado da auditoria realizada na Diretoria Regional de Saúde e na 
Coordenadoria Oftalmológica, onde foram comprovadas sérias 
irregularidades na aquisição de armações de óculos, bem como informações 
sobre as providências tomadas por essa Secretaria. 

W 966/99, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Saúde a fim de que seja enviado a todos os municípios 
mineiros exemplar do Código de Saúde do Estado, para que possam se 
adequar a ele.(- Distribuídos à Comissão de Saúde.) 

N° 967/99, do Deputado João Paulo e outros, solicitando seja enviado ofício 
ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas a que determine a 
imediata suspensão do embargo e das ameaças de demolição da obra de 
construção da futura creche da Associação Comunitária do Bairro Etelvina 
Carneiro.(- À Comissão do Trabalho.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Saúde e dos Deputados Dinis Pinheiro e Adelino de Carvalho. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Assuntos Municipais, de Turismo e do Trabalho. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, 
nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, destinar a primeira parte 
da reunião a receber representantes de órgãos governamentais e de 
entidades de defesa dos portadores do vírus da AIDS, para discutir os 
aspectos da doença em nosso Estado. 

-A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os 
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trabalhos ordinários. A Presidência passa a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para o Grande Expediente. 

Oradores Inscritos 
O Sr.Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara- Nossos cumprimentos ao Presidénte desta 

Casa, Deputado Anderson Adauto, e a toda a Mesa; aos colegas Deputados, 
às colegas Deputadas; às lideranças das ONGs, que lutam contra o 
preconceito em relação a pessoas portadoras do vírus HIV. Também quero 
cumprimentar o Corpo de Bombeiros, permitindo-me, sobretudo, dirigir às 
companheiras que pertencem a essa corporação, que hoje estão aqui e de 
que nos orgulhamos muito. 

Quanto ao tema de hoje, Dia Internacional de Luta contra a AIDS, quero 
falar de nosso compromisso com essa luta. Cumprimento a Comissão de 
Saúde pela luta a favor das pessoas portadoras do HIV, na pessoa do seu 
Presidente, Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que motivou a 
realização desta reunião especial. 

Todas as esferas de Governo, como já foi dito, e principalmente os 
movimentos organizados são responsáveis pela mudança desse quadro. 
Queremos cumprimentar, por meio do GAPA, todas as ONGs que têm esse 
objetivo. 

Das várias iniciativas que marcam o dia de hoje, quero ressaltar a do 
Centro de Convivência Cazuza, em Betim, cidade onde resido. Foi criado em 
1994, no primeiro governo da Frente Betim Popular, quando Maria do Carmo 
foi Prefeita. Esse Centro, que continua na luta contra a AIDS, vem 
promovendo, em sua sede, debates, exposições, espetáculos, oficinas de 
prevenção para adolescentes, caminhadas e confraternização das pessoas 
portadoras do HIV. Por intermédio da coordenadora Jussara Estela, 
queremos cumprimentar toda a equipe, que tem contribuído para amenizar 
esse quadro. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o diálogo é o melhor caminho 
para impedirmos que aumente ainda mais o número de pessoas portadoras 
do vírus HIV. 

Mas, além do diálogo, existe a grande importância das políticas públicas. 
Queremos somar esforços com a Comissão de Saúde e com o orçamento, 
que já se encontra nesta Casa e deve ser votado. Muitas emendas foram 
apresentadas para que o setor de saúde possa receber mais recursos, 
porque prioridade significa investimento. Sabemos da grande importância dos 
investimentos na área de saúde. Sabendo que, a cada minuto, 11 pessoas no 
mundo contraem o vírus HIV, não podemos nos conformar com essa. 
situação. 

Com essas palavras, gostaríamos de estar somando esforços com a 
Comissão de Saúde e com todos aqueles que têm compromisso com a 
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. O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, com a 1' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em resposta à questão de ordem formulada pelos Deputados Sebastião 

Navarro Vieira e Hely Tarqüinio, em 24/11/99, em que se solicita seja enviado 
oficio ao Sr. Governador para que remeta a esta Casa documentação exigida 
no inciso XIII do art. 10 da Lei n° 13.272, de 29/7/99, referente aos recursos a 
serem aplicados na concessão de subvenção social e de auxilio para 
despesas de capital, esta Presidência informa que já enviou o ofício ao Sr. 
Governador, tendo a correspondência sido protocolada em Palácio, no dia 26 
de novembro. Informa ainda que fez anexar ao oficio cópia de inteiro teor da 
referida questão de ordem. 

A correspondência enviada, pela Presidência da Assembléia, ao 
Governador é a seguinte: "Exmo. Sr. Governador, em atendimento à 
solicitação dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL, e Hely 
Tarqüínio, Líder do PSDB, solicito a V. Exa. encaminhar a esta Casa, com a 
possível brevidade, o demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 
concessão de subvenção social e de auxilio para despesa de capital, 
distribuídos por unidades orçamentárias, no âmbito do Poder Executivo, e as 
alterações das rubricas relativas à extinção da Secretaria de Assuntos 
Municipais, da criação da Secretaria de Turismo e da alteração da Secretaria 
de Indústria e Comércio, tendo em vista o que dispõe o art. 10, inciso XIII, da 
Lei n° 13.272, de 29/7/99." 

Mesa da Assembléia, 1° de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Deputado Miguel Martini, em questão de ordem suscrtada no dia 4 de 

novembro, solicita a esta Presidência que oriente os Deputados sobre os 
procedimentos a serem adotados na apreciação do parecer sobre o Projeto 
de Lei n° 581/99, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento 
fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento das empresas controladas 
pelo Estado para o exercício de 2000. Argumenta o Deputado que o § 1 o do 
art. 204 garante que todos os membros das comissões permanentes que 
compõem essa grande comissão, constituída para dar parecer sobre o 
projeto de orçamento, têm direito a voz e voto, isto é, podem discutir e votar o 
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parecer. A matéria em questão já foi, em situações anteriores, 
exaustivamente disciplinada por esta Presidência, por meio de duas 
decisões: uma proferida em 25 de junho do corrente, que estabelece normas 
complementares para a reunião conjunta a que se refere o§ 1° do art. 204 do 
Regimento Interno, e outra proferida em 6 de julho, em resposta à questão de 
ordem suscitada pelo mesmo autor dessa que ora se decide. 

Em ambos os casos, a Presidência, como intérprete do Regimento Interno, 
expressou o entendimento de que, ao contrário do que afirma o Deputado, 
não se trata de uma "grande comissão", e sim de uma comissão formada • 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e por · 
representantes das demais comissões permanentes, que para tal são ' 
convocados, em razão de sua competência específica, para atuar na · 
apreciação daquilo que esteja relacionado com a sua atribuição temática. Por 
essa razão, o item 2 da citada Decisão de 25 de junho, cujo teor foi reiterado 
na segunda decisão aqui referida, estabelece que os membros das 
comissões permanentes terão direito a voto apenas nas matérias abrangidas 
pela competência das comissões por eles representadas. E de se lembrar 
que, na votação global do parecer, todos os representantes de comissões 
permanentes têm direito a voto, aplicando-se a restrição apenas aos casos 
de votação destacada. O espírito da norma regimental é o de garantir o mais 
democrático equilíbrio entre as diversas comissões no exercício de sua 
competência, e o procedimento que dele decorre já está consolidado na 
jurisprudência interna deste Poder. 

Pelas razões aduzidas, a Presidência decide manter o entendimento 
anteriormente adotado de, na reunião conjunta a que se refere o§ 1° do art. 
204 do Regimento Interno, garantir aos representantes das comissões 
permanentes o direito a voto apenas nas matérias abrangidas pela 
competência das comissões por eles representadas. E, sendo esta a terceira 
vez nesta sessão legislativa que se ocupa em decidir o mesmo assunto, 
informa que não mais receberá questão de ordem sobre a referida matéria. 

Mesa da Assembléia, 1 o de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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

parecer sobre a indicação de Nelzio de Assis para o cargo de Diretor-Geral 
do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP -' 
MG. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antõnio Andrade; suplente - Deputado 
Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente -
Deputado Hely Tarqüinio; pelo PT: efetivo- Deputado Ivo José; suplente·' 
Deputada Maria José Haueisen; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; 
suplente - Deputado Olinto Godinho; pelo PL: efetiv~ -. Deputado Cabo 
Morais; suplente - Deputado Pastor George. Designo. A Area de Apoio às 
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Comissões. 

Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 28/99, de autoria do Deputado José Braga e outros, que dá 
nova redação ao art. 31, 11, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que 
assegura o pagamento de férias-prêmio aos servidores exonerados que 
tenham adquirido tal direito. Pelo PMDB: efetivo- Deputado Luiz Tadeu Leite; 
suplente - Deputado Eduardo Brandão; pelo PSDB: efetivo - Deputado João 
Leite; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo PDT: efetivo - Deputado Doutor 
Viana; suplente - Deputado Eduardo Daladier; pelo PPB: efetivo - Deputado 
Elmo Braz; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PPS: efetivo -
Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Fábio Avelar. Designo. À 
Área de Apoio às Comissões. 

Comissão Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.212, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa 
Mineira de Turismo - TURMINAS - e dá outras providências. Pelo PSDB: 
efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Hely Tarqüinio; pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado Dimas 
Rodrigues; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente -
Deputado Rogério Correia; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; 
suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PL: efetivo - Deputado José 
Milton; suplente - Deputado Agostinho Silveira. Designo. À Área de Apoio às 
Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo- aprovação, na 22" 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 918199, do Deputado Márcio 
Cunha, e 923199, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais -
aprovação, 253 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 904199, do 
Deputado Amilcar Martins, e 906/99, da Deputada Maria OI i via; do Trabalho-
aprovação, na 27" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos 420199, do 
Deputado Eduardo Brandão; 561199, da Deputada Elaine Matozinhos; 
513199, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 594199, do Deputado 
Eduardo Daladier; 595199, do Deputado Anderson Adauto; 604/99, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; 609199, do Deputado Ivo José; 616199, do 
Deputado Mauri Torres; 618199, do Deputado Paulo Piau, e dos 
Requerimentos n°S 91 O e 911/99, da Comissão do Trabalho, e 915199, da 
Deputada Maria Olivia (-Ciente. Publique-se.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, em que 

solicita que o Projeto de Lei n° 89199, que altera a Lei n° 12.919, seja incluído 
na ordem do dia. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
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Requerimento da Comissão de Saúde, em que encaminha cópia de 

denúncia e solicita se encaminhe ao Ministro da Saúde pedido de 
informações sobre os critérios adotados para o reajuste dos preços de 
órteses ·e próteses. na tabela SIA-SUS e sobre o montante destinado ao 
pagamento dessa diferença. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

reputamos da maior validade o requerimento do Deputado Edson· Rezende, 
em que solicita seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido por escrito 
de informações sobre os critérios adotados para o reajuste de órteses e 
próteses da tabela do SIA-SUS e o montante de recursos destinados ao 
pagamento dessa diferença, ao mesmo tempo em que encaminha cópia ·da 
denúncia anexa. 

Esse assunto faz-me lembrar algo muito curioso, num período em que eu 
era Prefeito de Barbacena. Naquela época, o município fez um convênio com 
o Governo Federal, com o Ministério da Saúde, e conseguiu uma verba de 
R$50.000,00 para a montagem de uma fábrica de órtese e prótese. 

Ao proceder à licitação, a Prefeitura, cumprindo a Lei n° 8.666, que 
disciplina as licitações, lançou o edital para que pudesse ser dado inicio à 
concorrência. E foi feita a concorrência. Apenas uma empresa apareceu para 
fazer a proposta, e a fez superfaturada. Ficou muito claro que o valor 
apresentado era superfaturado. 

Tivemos que suspender a licitação, porque essa era a única proposta. 
Marcamos outra e demos publicidade maior ao fato. Publicamos no "Estado 
de Minas" e no "O Globo", para ver se outras empresas apareciam. Passado 
o período previsto na lei, feita novamente a licitação, apenas a mesma firma 
apareceu, com o mesmo valor. Anulamos novamente. Fizemos isso seis 
vezes. Nas seis vezes, apareceu apenas uma empresa, com um preço 
superfaturado. Depois de seis meses, o convênio estava vencendo. Tivemos, 
então, de devolver o dinheiro para o Governo Federal, devido à 
impossibilidade de se fazer a compra. 

Não conheço o inteiro teor da denúncia, mas, de antemão, concordo com o 
Deputado Edson Rezende, quando ele quer essas informações do Ministério. 
A minha experiência na Prefeitura de Barbacena, com relação a esse 
assunto, posso dizer, foi infeliz. Não consegui comprar, porque não 
apareciam outras empresas. Havia, realmente, um cartel, não sei o que, 
exatamente, mas havia uma manipulação de terceiros, de modo que não se 
conseguia fazer a compra pelo valor real. A cidade ficou prejudicada, então. 

Ainda passei, como Prefeito, uma dificuldade. Durante o período em que as· 
licitações eram marcadas e canceladas, o dinheiro ficava parado. E o 
convênio não previa nenhum tipo de aplicação. Eu não poderia aplicar o 
dinheiro, mas, ao devolvê-lo ao Governo Federal, ele o queria corrigido, o 

----

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



226 
que não estava previsto no convênio. 

No setor público, só podemos fazer o que a lei permite, o que está 
expressamente autorizado. Ainda tive de enfrentar problemas com o Tribunal 
de Contas da União, para explicar a devolução de um dinheiro que não foi 
usado, não por culpa do município, mas de empresas que superfaturavam e 
não deixavam o município comprar. 

Resultado: passei praticamente um ano explicando que não apliquei o 
dinheiro,. porque não tinha previsão de aplicação. E, no final das contas, o 
município ficou sem a sua fábrica de órtese e prótese, o dinheiro foi 
devolvido, e nada foi resolvido. 

O requerimento do Deputado Edson Rezende é pertinente e precisa ter a 
atenção desta Casa. Inclusive, o Deputado deveria referir-se à Câmara dos 
Deputados, encaminhando-lhe um requerimento, pedindo que a Comissão de 
Saúde da Câmara Federal possa interferir nessa questão, que é muito séria. 
Se isso aconteceu com uma Prefeitura do porte da de Barbacena, que é uma 
cidade com cerca de 120 mil habitantes e com uma certa estrutura, capaz de 
enfrentar essas questões burocráticas com maior agilidade junto ao Governo 
Federal, imaginem o que não acontece com Prefeituras menores, sem tanta 
estrutura, agilidade e condições de se impor em um processo desses! 

Essas empresas são muito poderosas. Apesar de representarem interesses 
escusos, são forte~ e acabam se sobrepondo ao poder público, fazendo com 
que ele se renda. E preciso reagir contra essa situação, e esse requerimento 
tem o meu apoio integral. Acredito que ele tenha, também, o apoio da 
Oposição. São essas as minhas palavras, Sr. Presidente, com referência ao 
encaminhamento desse requerimento. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 

encaminhando favoravelmente ao requerimento do Deputado Edson 
Rezende. 

Ouvimos, com atenção e satisfação, o encaminhamento do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, estribado em sua competência como parlamentar e 
ex-Prefeito de Barbacena. Também já exercemos um mandato executivo 
municipal, e, depois, surgiu uma nova lei de licitações. As pessoas, 
principalmente as que nos visitam ou nos acompanham pela TV Assembléia, 
deveriam saber da dificuldade do Poder Executivo para executar as licitações 
e concorrências. 

Vamos sair do assunto da órtese e prótese, debatido pelo Deputado 
Antônio Carlos Andrada, para falar de nossa experiência como Prefeito. Certa 
vez, procuramos fazer, da maneira mais transparente, inclusive com o apoio 
de apenas três Vereadores, sendo que havia oito na Oposição, uma 
concorrência para a aquisição de aparelhos de recepção e retransmissão de 
sinais de TV, pois, em uma cidade de 20 mil habitantes, como a minha, a 
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grande forma de lazer é a televisão. Fizemos uma concorrência com a 
participação de todos os Vereadores da Oposição, para maior transparência 
do processo, e, depois de vencida a concorrência, houve um outro problema: 
a empresa vencedora recebeu parte do contrato, mas não o cumpriu, 
deixando de entregar os equipamentos. 

Na construção de um matadouro municipal, que pertence à área da saúde, 
a empresa vencedora, que era da cidade de Pouso Alegre - no caso dos 
equipamentos de televisão, a empresa era de Belo Horizonte -, para cumprir 
a segunda parte, alegou que teria de recebê-la. Numa inversão total da 
matemática, dizia que a segunda parte era agregada à terceira, e, portanto, 
os procedimentos de construção não poderiam ser executados sem o 
pagamento. .., 

Os Prefeitos também são presas do empresariado, que tenta tirar proveito 
do poder público municipal. No caso apresentado pelo Deputado Antônio 
Carlos Andrada, foi aberta uma concorrência para próteses na cidade de 
Barbacena. Segundo ele, seis vezes, a mesma empresa apresentou-se, 
sozinha, com preços superfaturados. A concorrência era, então, anulada. 
Depois disso, prestou contas ao Governo Federal, que, numa época em que 
havia inflação, quis cobrar correção monetária, o que não estava no contrato. 
Estou citando esse fato para todos saberem como é difícil administrar uma 
Prefeitura. Temos de pensar no Prefeito, que, muitas vezes, sem preparo 
para governar uma cidade, torna-se uma presa fácil para os inescrupulosos. 

Por isso, temos de, no dia-a-dia da política, tecer comentános e 
considerações, a fim de que a população tome conhecimento de certos fatos 
que acontecem no setor público. Aqueles que pedem a privatização de tudo 
neste País, em nome de um maior fiuxo de procedimentos, como o da 
concorrência, alegam que o setor público é mais burocratizado. Temos de 
encontrar um meio-termo. Muitas vezes, a concorrência tem de ser 
desburocratizada em alguns aspectos. Realizei pequenas concorrências no 
meu município, e as empresas vencedoras davam preços mais baixos do que 
as outras. No entanto, no momento da execução da obra, não tinham 
condições de cumprir o combinado. Assim, o Prefeito ficava em dificuldades, 
porque parecia que era o culpado da situação, quando estava, simple_smente, 
cumprindo a lei. Após o cumprimento da lei e aberta a concorrenc1a, o 
Prefeito esbarrava na má-fé do empresário vencedor, pelo não-cumprimento 
da proposta. Nesse caso, teríamos de recorrer à Justiça, mas seria um 
procedimento muito mais demorado e desastroso. 

Por este motivo, para aqueles que estão nas galerias, acompanhando a 
votação de projetos de seu interesse, também entramos no circuito, dizendo 
como é difícil ser Prefeito, quando esbarramos na burocracia da 
concorrência. No entanto, não é por isso que devemos apoiar a privatização 
nem a terceirização daquilo que temos nas Prefeituras ou no Estado, 
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

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

-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 31 Deputados; nenhum votou "não" ou em 

branco; há 15 Deputados nas comissões. Está ratificada a aprovação do 
requerimento. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Adelino de Carvalho, em que solicita seja 
encaminhado convite ao Sr. lsnard José Gautério, Presidente da ADEMG, e 
aos demais membros da diretoria para prestarem informações sobre 
supostas irregularidades administrativas naquela instituição. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Adelino de Carvalho. 
O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

membros da imprensa, visitantes e telespectadores da TV Assembléia, estou 
apresentando este requerimento atendendo a pedido do próprio Presidente 
da ADEMG, que foi acusado nesta Casa e não lhe foi dado o direito de 
defesa. 

Então, em nome da austeridade, da transparência, da dignidade e do 
respeito ao ser humano, principalmente daquele que ocupa cargos e para 
que não haja mais injustiças é que estou apresentando este requerimento. Se 
aprovado, o Presidente da ADEMG virá a esta Casa, para se defender, 
trazendo os documentos verdadeiros que tem em mãos, porque alguns 
documentos que estão transitando são documentos questionáveis. 

O que estamos hoje apresentando, juntamente com esse requerimento, é 
aquilo que foi tirado dele, a partir do momento em que foi cerceado a ele o 
direito de defesa, quando esteve na Assembléia Legislativa para outra 
reunião, onde seria discutida a modernização do Mineirão, a democratização 
da ADEMG, e não para levantar supostos indicias de irregularidades na 
administração atual. 

Então, é em nome da transparência, da dignidade e do respeito que 
merecem de nós aqueles que ocupam cargo público, indicados pelo Exmo. 
Sr. Governador do Estado, que estamos apresentando este requerimento, 
que peço aos pares desta Casa que aprovem. 

Este requerimento atende a um pedido dele, que não se nega a ser 
investigado, questionado, porque está com a consciência limpa com relação 
ao dever cumprido e uma administração transparente. Há sim, uma oposição 
maquiavélica para derrubá-lo do cargo. Mais do que isso, querem que, diante 
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da menor denúncia, sem que haja provas, sem que seja comprovado o 
fato,· o Governador venha a exonerar do cargo' aqüela pessoa, aquele 
administrador que foi denunciado. Acredito que a Assembléia Legislativa tem 
o dever. de fiscalizar-e também de corrigir injustiças. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, primeiro, ·queria dizer que o 

Deputado Adelino de Carvalho, que defende o Presidente da ADEMG, deve 
conhecê-lo bem a ponto de abonar a sua conduta. É o que estou 
entendendo. Segundo, ninguém vem à Assembléia porque é bonzinho. Vem 
prestar esclarecimento porque é obrigado a isso, porque é dever desta Casa 
fiscalizar, interrogar e verificar qualquer denúncia que tenha sido feita. Em 
terceiro lugar, não é questão de oposição, é o papel do Poder Legislativo. Se c 
vem aqui, se tem documentos e se tem realmente uma defesa, então vamos· 
permitir que a sociedade fique sabendo que isso não é verdade. Mas não são 
suspeitas, apenas. Existem fatos concretos, documentos, declaração de 
pessoas, histórico de sua vida pregressa. Tudo isso não são apenas 
suspeitas. O que está sendo feito nesta Casa pela Comissão, bem conduzida 
pelo Deputado João Leite, é exatamente zelar pela coisa pública. Não há 
nenhum prejulgamento. O Ministério Público já está envolvido no processo e 
vai também apurar. Então, não é o caso de se dizer que alguém suspeitou, 
imaginou que um anjo ... a história não é essa. Vamos contá-la da forma 
como é. As denúncias são claras, objetivas. Há notas frias, empresas 
fantasmas, tudo isso. E essa Casa tem o dever de investigar e de colocar 
essa história a limpo. Se comprovado que esses fatos são verdadeiros e que 
há realmente todo esse processo perigoso de corrupção, vamos exigir que 
esse Governo tome posição, porque o grande "slogan" desse Governo é que 
é ético, transparente e democrático. E é isso que queremos. Então, não há 
nenhum prejulgamento. Há, realmente, o cumprimento do nosso dever. Essa 
é a nossa missão. Se for honesto, santo, perfeito, está bem, vamos 
reconhecer isso aqui, de público. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, 

solicitando o adiamento da votação do requerimento que solicita o 
comparecimento do Presidente da ADEMG a esta Casa. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Entendo, Sr. Presidente, que o tema 

extrapolou até mesmo a vontade dos Deputados. Esse tema foi abordado 
pela grande imprensa mineira, com acusações sérias, com documentação ' 
farta. E já tivemos oportunidade de fazer uma reunião. Entendo que a·· 
solicitação do Deputado Adelino de Carvalho é extremamente importante. 

Acho que o foro de debate é aqui mesmo. Se o Presidente da ADEMG não 
se sentiu satisfeito, à vontade, nem documentado para. explicar as 
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acusações, acredito que tem de vir para cá para o Plenário. E quero, 
Deputado Adelino, defender a tese de que o foro tem de ser este local, o 
grande Plenário para que possa expor os seus problemas, para que possa 
mostrar a transparência, se é que existe, e para que a grande imprensa e a 
população possam ter acesso a esse debate_ 

Quero pedir vênia ao Deputado Durval Ângelo para que retire o seu 
requerimento, para que possamos votá-lo. A Oposição vai votar a favor dele, 
porque esse é o seu papel, e não existe nenhum maquiavelismo, pelo 
contrário, estamos estudados e embasados por documentação apresentada 
pela grande imprensa mineira. E o povo de Minas Gerais já exige, espera e 
precisa que seja apurado o que está sendo denunciado. Não podemos 
colocar panos quentes nem passar a mão na cabeça de ninguém. Se é um 
homem probo, honesto, bem-intencionado, capacitado para estar nesse 
importante lugar, que é de quem comanda o grande desporto mineiro, vamos 
dar o atestado de bons antecedentes. Mas, se não for, vai ter que pagar caro 
por isso, porque ali tem de existir uma pessoa comprometida com a verdade, 
com a seriedade, com a transparência e, principalmente, um homem que 
esteja comprometido com a transparência e, principalmente, um homem que 
esteja comprometido com o esporte de Minas Gerais, porque não podemos 
ver o Cruzeiro, o Atlético e o América, as equipes esportivas de futebol, 
fazerem o seu papel, e a ADEMG ser ocupada por pessoas incompetentes, 
que não têm um passado limpo. Ele vai ter de provar a transparência de sua 
conduta. 

O Sr. Presidente- Com a palara, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos diante 

de uma situação em que o autor do requerimento, Deputado Adelino de 
Carvalho, da base do Governo, pede o comparecimento do Presidente da 
ADEMG, Sr. lsnard Gaudério, à Assembléia Legislativa. para prestar 
esclarecimentos a respeito de acusações contra a sua administração. 

Temos, também, outro requerimento, do Deputado Durval Ângelo, pedindo 
adiamento dessa votação. O autor do requerimento da base do Governo 
insiste em dizer que o Presidente da ADEMG deseja vir à Assembléia 
Legislativa prestar esclarecimentos. O PPS está solidário com o autor do 
requerimento, e a Bancada do PPS vai votar contrariamente ao adiamento da 
votação e pela vinda do Sr. lsnard Gaudério. 

Gostaria de tecer algumas considerações a mais, sobre alguma coisa que 
soube pela imprensa. À primeira vista, é uma tremenda discriminação. Um 
determinado diário belo-horizontino estampa uma foto de um carregador de 
maca da ADEMG, e diz que ele faz parte da comissão de licitação. Isso é um 
julgamento antecipado contra a pessoa pobre, contra o funcionário de baixo 
escalão, como se não pudesse fazer parte de uma comissão de licitação. Fui 
Prefeito e acabei de subir à tribuna para falar sobre licitação em Prefeituras. 
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Tínhamos comissão de licitação de cinco pessoas na qual colocamos as 
pessoas que estão mais próximas, mais acessíveis e que têm competência 
para participar do trabalho. Sabemos que o Mineirão não tem mais do que 
uma ou duas centenas de funcionários. E pode ser que o funcionário 
estampado nas páginas do jornal, hoje, apresentado como maqueiro, não 
faça parte da comissão de licitação. Tive até o cuidado de ver a assinatura do 
cidadão. Se for verdadeira, se não houver fraude, é uma bela assinatura e 
mostra que é uma pessoa inteligente. Não é por ser um maqueiro·que não 
pode opinar num processo licitatório. Vou votar contra o adiamento e pela 
presença do Presidente da ADEMG na Assembléia. " <· :· 

Questão de Ordem ' 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, "data venia", o meu-' 

encaminhamento seria embasado no art. 267. Uma vez anunciada a votação· 
do requerimento, não cabe requerimento do Deputado Durval Ângel'o ··• 
solicitando adiamento de votação. O art. 267 diz: "A votação poderá ser 
adiada uma vez, se requerido o adiamento por Deputado até o momento em .. 
que for anunciada". A votação do requerimento anterior já havia sido · 
anunciada. Em razão disso, V. Exa. não pode colocar o segundo 
requerimento em votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que estávamos iniciando o 
processo de votação. Antes, portanto, de ser votado. Tínhamos ainda inscrita 
a Deputada Maria Tereza Lara, antes do encaminhamento. Não chegamos a 
colocar em votação. Quando a Presidência anunciou, houve Deputado que 
solicitou a palavra para encaminhar. 

O Deputado Miguel Martini - Vou acatar o que V. Exa. disse, mas não 
concordo. · 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Solicito que o Deputado Durval Ângelo esclareça 

o motivo pelo qual está querendo o adiamento da votação desse 
requerimento, que pretende trazer à Casa o Presidente da ADEMG. Sem 
uma explicação devida, não é possível. O Deputado Adelino de Carvalho 
busca um esclarecimento para esta Casa. Sabendo o motivo, quem sabe 
possamos votar a favor de seu requerimento? Caso contrário, há uma . 
incoerência nesse processo. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Deputado Paulo Piau e demais Deputados, o 

pedido de adiamento é até a reunião de amanhã à tarde. Temos 
acompanhado todas as denúncias feitas por servidores da ADEMG sobre 
irregularidades naquele órgão. Trata-se de denúncias preocupantes e que 
demonstram indícios de desvio e corrupção. A informação que temos é de 
que até o final da tarde de hoje o Auditor-Geral do Estado estará concluindo 
sua auditoria a respeito da ADEMG. Além disso, o Governo também tomará 
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providências. Acho que não seria pela questão de um dia que não daria 
para se fazer isso.· 

Podemos até chegar à situação de não termos mais essa pessoa como 
servidor público. No meu entendimento, aguardar até amanhã, na reunião 
ordinária das 14 horas, em nada mudará a tramitação do requerimento do 
Deputado Adelino de Carvalho. Acho que o mais pnudente seria termos essa 
auditoria que o Governo está fazendo em mãos, até mesmo para 
sabatinarmos esse senhor. Quero deixar claro que estamos vendo uma 
postura ímpar do Governo em relação às denúncias que membros da Casa 
estão fazendo. 

Recentemente, com relação ao aumento falacioso de 47% a 197% na 
CEMIG, que seria para não permitir que gozassem do beneficio pessoas que 
tivessem casas de campo, sítios, apartamentos em apart-hotel, só faltou dizer 
também que mineiros que tivessem casa de praia, como em Mar de 
Espanha, não poderiam receber o beneficio da CEMIG. Tivemos um 
posicionamento do Governador suspendendo por 72 horas esse aumento, 
apesar de a CEMIG não haver respeitado sua decisão. Na Casa, temos 
jornalistas que receberam comunicado dizendo que a partir do próximo mês 
não seria dado o beneficio do subsídio. É um verdadeiro absurdo, porque a 
CEMIG está indo na contra-mão do próprio Governo. 

O meu posicionamento, enquanto parlamentar, é amanhã, às 14 horas, 
estar votando a favor desse requerimento. No entanto, gostaria de ter essa 
auditoria. 

Esse Governo, na própria questão da CASEMG, mostrou que quer 
seriedade na administração pública, com a exoneração dos Diretores e do 
Presidente. Deu demonstração de que quer agir com lisura e que não 
permitirá nenhuma discriminação aos servidores, como nesse fato absurdo 
do 14° salário da CASEMG. 

Assim, peço adiamento por acreditar que, até o final da tarde, teremos uma 
solução do Governo em auditoria concluída. É nisso que se fundamenta o 
meu requerimento, e assumo o compromisso de que, amanhã, estaremos 
votando a favor. Se estamos vendo o Governo assumir uma postura séria, de 
apuração, acho-o louvável, e esta Casa tem que destacar sua atuação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelino de Carvalho. 
O Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, quero pedir aos colegas 

parlame:_ntares desta Casa que votem contra o requerimento do Deputado 
Durval Angelo. Há urgência no comparecimento do Presidente da ADEMG a 
esta Casa. Não estou, em hipótese alguma, protegendo-o, porque não o 
indiquei.· Não tenho participação na ADEMG. O que estou pleiteando é 
justiça, uma questão de consciência. 

Não se pode "fritar" o Presidente de um órgão tão importante como esse 
diante do trabalho que está realizando à frente da ADEMG. Agora, se há 
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irregularidades, sou favorável a que seja punido, sou favorável até a que 
seja exonerado. Por outro lado, se não há, não posso concordar com que 
tenha a própria honra colocada em dúvida, como está acontecendo. 

Quero, mais uma-vez, colocar-me diante dos pares desta Casa, diante dos 
Deputados, para dizer que esse requerimento tem um caráter de urgência e 
que não podemos procrastinar a sua votação, já que solicita a presença do 
Presidente da ADEMG nesta Casa Legislativa. 

Deixo claro: a minha posição é de transparência. Se deve, não tem 
condições de ficar no cargo, mas todo cidadão é inocente até que se prove a 
sua culpa. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, 
em que solicita a retirada de tramitação de seu requerimento de adiamento 
da votação. A Presidência defere o requerimento. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Quero cumprimentar o companheiro 

Deputado Durval Ângelo, por sua sensibilidade em retirar o seu requerimento. 
Sabemos da sua intenção reta. De fato, o Governador está aberto e quer 
transparência. 

O "Estado de Minas" publicou que uma auditoria feita pelo próprio Estado 
apontou uma série de irregularidades. Daí a necessidade de uma apuração 
rigorosa - é isso que queremos - que envolve também pessoas da nossa 
cidade. Defendemos, enquanto PT, que as coisas sejam esclarecidas. Isso, 
"a priori", não significa acusação a ninguém, mas os fatos estão muito 
evidentes. 

Por isso entendemos ser importante a presença do Sr. lsnard, sobretudo, 
se está pedindo para vir. Esta Casa é a casa da democracia, e queremos 
esclarecimentos sobre os fatos. Não são questões simples, políticas, mas 
sérias, que envolvem o Estado de Minas e seus recursos públicos. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, em 

nome do PSDB, queremos encaminhar favoravelmente ao requerimento do 
Deputado Adelino de Carvalho. O Deputado quer esclarecer os fatos, uma 
vez que existem várias denúncias contra o Presidente da ADEMG. Esta Casa 
tem o objetivo de esclarecer os fatos e gostaria de cumprimentar o Deputado 
Durval Ângelo pela retirada da sua proposta de adiamento de discussão. Não· 
podemos adiar a discussão, porque, quem sabe, até amanhã, ele já pode' 
estar exonerado, através de uma conclusão da auditoria, o que não o·. 
impediria de vir a esta Casa. Encaminhamos favoravelmente,"' 
cumprimentando o Deputado Adelino de Carvalho pelo seu espírito de lisura ... 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Depuado alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, fui Conselheiro da 

ADEMG durante seis anos. Na administração passada, meu pai era Diretor 
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da ADEMG, tendo sido exonerado quando tomou posse na Secretaria de 
Esportes, Lazer e Turismo o meu companheiro de partido, Deputado lvair 
Nogueira. De lá para cá, vimos acompanhando e recebendo telefonemas da 
administração e de funcionários da Casa. 

Companheiro Adelino de Carvalho, gostaria de parabenizá-lo pelo intuito de 
aqui trazer o Sr. lsnard. Quando muitas irregularidades estão acontecendo, é 
bom que se esclareçam os fatos, e ninguém melhor do que o Sr. lsnard para 
aqui prestar-nos informações. Quando o encontrava no Mineirão dizia que 
existiam abusos das colocações feitas pela imprensa. Esta será a Casa onde 
ele poderá se defender. 

Gostaria, também, de parabenizar o colega jornalista Willian pelas matérias 
bem-fundamentadas, publicadas pelo jornal "Estado de Minas". Quando se 
faz um jornalismo com seriedade, é isso que acontece. Tivemos vários fatos, 
levantados pelo jornal "Estado de Minas", que, após analisados, deram 
origem a maiores investigações, inclusive através de CPis. 

Gostaria de parabenizar o Deputado Adelino de Carvalho e o companheiro 
Willian por suas matérias. 

Ao meu companheiro lvair Nogueira, quero dizer que tenho a certeza de 
que tem condições de avaliar a situação pelo acompanhamento que deve ter 
feito dos fatos. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Gostaria de parabenizar o Governador Itamar 

Franco, mesmo sendo tachado como oposição, pelas medidas já tomadas 
em relação a não deixar que este Governo torne posições não adequadas a 
um cidadão que sempre defendeu a honestidade. 

Gostaria, também, de lembrar que estamos aguardando ansiosamente as 
providências tomadas pelo Governador em relação ao aumento abusivo da 
energia elétrica, através da CEMIG, que passa de 190% para o consumidor, 
e também o aumento, anunciado pela COPASA, da água, que vai de 17% a 
20%. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero, também, apoiar o 

requerimento do Deputado Adelino de Carvalho, porque dá oportunidade ao 
Presidente da ADEMG de trazer a documentação de que dispõe, para 
contradizer tudo que tem sido demonstrado a partir da vinda dos ex-
funcionários da ADEMG à Assembléia Legislativa e, também, das denúncias 
do próprio Diretor Jurídico da ADEMG. Na verdade, quem entregou a 
documentação foi este, nomeado pelo Governador Itamar Franco, que não 
concordava com o que estava acontecendo na ADEMG. Na verdade, a 
documentação é toda de alguém do próprio Governo. 

Esperamos que tudo seja esclarecido, apesar de acharmos difícil. Em 
primeiro lugar, as empresas que estão sempre sendo convidadas pela 
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direção da ADEMG para participar das licitações são de Santa Cruz de 
Cabrália, no Sul da Bahia, e a documentação que temos é a de que essas 
empresas não pagam imposto de renda desde 1995 e tiveram suas 
inscrições canceladas na Bahia, em 1997. Em dezembro de 1998, 1nsta~aram 
uma filial em Santa Luzia e outra em Sabara. Os endereços dados sao de 
residências, e os telefones também não são da empresa. 

A outra empresa vencedora das licitações é a LUMINA, que pertence a dois 
irmãos de um ex-funcionário da ADEMG, que já confessou ao Promotor do 
Patrimônio Público Antônio Sérgio Tonel, que a direção da ADEMG pediu 
que ele abrisse essa empresa para que ela participasse das li~itações, e, 
efetivamente, a LUMINA Conservadora venceu uma das concorrenc1as para 
a pintura das cadeiras do Mineirão. Só não sabemos quem recebeu esse 
dinheiro do Estado de Minas Gerais. Sabemos, também, que essas pessoas 
que estão como proprietárias da LUMINA sequer conhecem a empresa, que 
não tem escritório. O local e o telefone são de uma residência. Estamos de 
posse desses documentos; o Promotor do Patrimônio P~blico também 
considerou gravíssimas as denúncias; existe a document~çao de que el_e 
dispõe e o depoimento de um ex-funcionário da ADEMG, Claudio, que se d1z 
aliviado por poder confessar que foi usado para montar essa empresa para 
vencer as concorrências. 

Além de várias outras denúncias sobre o Presidente da ADEMG, a quem o 
Deputado Adelino de Carvalho dá a oportunidade de se explica!· há a 
denúncia da queima de uma Kombi cheia de ingressos do Mine~rao, num 
sitio, em Santa Luzia. E, também, a compra de 1.250.000 ingressos, também 
com cartas-convites, para as empresas que estão sendo acompanhadas pelo 
Promotor do Patrimônio Público do Estado de Minas Gerais. Então, teremos 
a oportunidade de defesa do Presidente da ADEMG. _ 

Gostaríamos de lamentar, Sr. Presidente, Deputado Durval Angelo, que 
essas denúncias sejam de março, abril e maio. Há uma auditoria feita a partir 
de maio. Esteve presente o Tribunal de Contas em abril e maio, na ADEMG, 
mostrando toda a situação. Até hoje, o Governo não tomou uma decisão com 
relação a essa situação da ADEMG. Acompanhamos o processo, por termos 
amigos no esporte e por ouvirmos algumas denúncias, mas apenas agora, no 
mês de novembro, recebemos o Diretor Jurídico da ADEMG, que, vendo a 
situação do órgão, não suportando a situação e preocupado com a utilização 
dos recursos públicos, procurou a Assembléia Legislativa para trazer es:a 
denúncia. É lamentável que, até hoje, não tenha sido tomada uma dec1sao 
pelo Governo do Estado com relação a essa situação. 

A documentação é farta, e, lamentavelmente, as empresas q~e 
participaram da licitação no Mineirão não existem, e as que ex1_:;tem .estao 
canceladas no Estado da Bahia. E as filiais dessas empresas nao ex1stem. 
Isso é indefensável. Como defenderemos isso, ou seja, empresas que não 
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existem, e ganham licitação? Os recursos públicos podem ser utilizados 
dessa maneira? Queremos que haja punição, dado o direito de defesa. 
Depois, queremos que os cofres públicos recebam de volta aquele dinheiro 
que foi utilizado indevidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

dizer que nós, do PDT, também apoiamos a aprovação do requerimento do 
Deputado Adelino de Carvalho, porquanto dará ensejo ao atual Presidente da 
ADEMG de vir à Assembléia defender-se, mostrando a documentação que 
tem. Na reunião ocorrida na semana passada, a convite do Deputado 
Rogério Correia, o Presidente não apresentou nenhum documento, apenas 
falou sobre o que está acontecendo na ADEMG. Evidentemente, porque aqui 
é o fórum apropriado, aqui exercemos a democracia na sua plenitude e aqui 
o cidadão tem o direito de vez e voz, esta Assembléia está cumprindo o seu 
papel de ação fiscalizadora. Entendemos que, tomadas as devidas 
providências, estando ou não o atual Presidente à frente daquela entidade, 
poderá sempre vir à Assembléia para falar. Entendemos, também, que o 
Governo atual está atento e tomando providências. Com relação à CASEMG, 
o Governador foi objetivo. Certamente, se houver a necessidade de 
intervenção naquele órgão, ele o fará rapidamente. Se houver a prova de que 
lá está tudo legal, tomará a decisão de continuar com aqueles que estão 
comandando. Aguardamos e esperaremos os acontecimentos. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Cabo Morais. 
O Deputado Cabo Morais - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

solicitar aos demais pares desta Casa que não polemizem tanto sobre o 
requerimento, que dá apenas o direito a um cidadão que exerce uma função 
junto à ADEMG de vir aqui justificar-se. Estamos com a pauta repleta de 
projetos, que atendem aos nossos companheiros funcionários públicos e ao 
Corpo de Bombeiros. Não é possível perdermos o Grande Expediente 
discutindo um requerimento dessa natureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana- Também concordamos com tudo que foi falado. 

Só estamos defendendo o Governo, porque foi dito que não está sendo feito 
nada. E o Governador já vem fazendo uma auditoria, muito antes da 
denúncia da imprensa. Então, quero tornar isso público, porque é dever do 
Governo apurar. Ele está apurando até mesmo antes da denúncia feita pela 
imprensa. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

2' Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Esgotado o tempo destinado à 
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1' Fase, a Presidência passa à 2' Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições · 
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O Sr. Presidente - Como a verificação de votação indicou que não há 
"quorum" suficiente para a votação de proposta de emenda à Constituição, a 
Presidência vai passar à apreciação das demais matérias em pauta. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n• 497/99, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre medidas sanitárias para erradicação de doença 
animal. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Agropecuária opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n•s 1 a 6, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opinou por sua aprovação com as Emendas n•s 1 a 5, da Comissão de 
Política Agropecuária, e a Subemenda n• 1, que apresentou, à Emenda n• 6, 
da Comissão de Política Agropecuária. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Política Agropecuária, que opina pela aprovação da 
Emenda n• 7. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n•s 1 a 5 e 7 e a Subemenda n• 1 à Emenda n• 6, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação 
da Subemenda n• 1, fica prejudicada a Emenda n• 6. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n• 497/99 com as Emendas n•s 1 a 5 
e 7 e a Subemenda n• 1 à Emenda n• 6. A Comissão de Política 
Agropecuária. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 699/99, do Governador do 
Estado, que altera a Lei n• 12.228, de 4/7/96, que cria o Fundo de 
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n• 1, que 
apresenta. As Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira opinam 
pela aprovação do projeto com a Emenda n• 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n• 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n• 699/99 com a Emenda n• 
1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 701/99, do Governador-do 
Estado, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e 
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n• 1, que apresenta. 
As Comissões de Administração Pública, de Direitos Humanos e de 
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Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 701/99 
na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n' 19199, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública, de 
Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Os Deputados que 
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
registrarão "não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 
192 do Regimento Interno, a matéria só será aprovada se obtiver 39 votos 
favoráveis. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a 
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
-Votaram "Sim" os seguintes Deputados : 
Adelino De Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada -Antônio Júlio -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga -
José Henrique - Luiz Fernando Faria- Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves 
- Marco Régis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados; não houve voto contrário 
nem em branco. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 19/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Administração Pública. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 613/9g, do Deputado Antônio 
Júlio, que acrescenta artigos à Lei n° 13.163, de 20/1/99, que promove a 
adequação da Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo de 
Minas Gerais às normas constitucionais e dá outras providências. A 
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Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Justiça·; com a 
Emenda n' 1, da Comissão de Administração Pública, e com a Emenda n' 2, 
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N' 613/99 

O art. 4' passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos os atuais §§ 1 '• 
a 5'. 

"Art. 4'- São contribuintes do IPLEMG: 
I - em caráter compulsório: 
a) os aposentados, pensionistas e outros beneficiários; 
li - em caráter facultativo: 
a) o Deputado Estadual, com pelo menos quatro anos de mandato à · 

Assembléia Legislativa, que requerer sua inscrição no prazo de até noventa 
dias após o término de seu mandato; 

b) o Deputado Estadual, enquanto durar o seu mandato;". 
Sala das Reuniões, 1' de dezembro de 1999. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A presente emenda busca tornar facultativa a filiação dos 

Deputados ao IPLEMG, como ocorre no Instituto de Previdência do 
Congressista - I PC. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen, que recebeu o n' 3. Nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, a Presidência vai encaminhar a emenda com o projeto à Comissão 
do Trabalho para parecer. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n' 203/99, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do · 
ICMS nas operações internas com vinhos de produção nacional e 
estrangeira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do'' 
projeto. A Comissão de Turismo perdeu o prazo para emitir parecer. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

O Sr.· Presidentte- Com a palavra, o Deputado Dalmo ribeiro da Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, caros colegas, imprensa, 

amigos do sindicato de Andradas, da minha região sul-mineira, mais uma 
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vez, venho a esta tribuna para solicitar aos meus pares a aprovação do 
Projeto de Lei n° 203/99. Em 6 de abril, apresentamos esse projeto - da mais 
alta importância para a região sul-mineira -, que trata da redução da alíquota 
do ICMS do vinho. A minha região é grande produtora de vinho. Tenho a 
certeza de que, com a aprovação desse projeto, vamos gerar mais empregos 
e, acima de tudo, teremos o Sul de Minas voltado para o desenvolvimento do 
Estado. Quanto a colocaçãQ, foram exclusivamente vinhos nacionais, 
fabricados em Minas Gerais. Tenho a certeza de que todos os companheiros 
concordarão conosco quanto à aprovação desse projeto. 

Gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Deputado Alberto Pinto Coelho, o 
articulador desse projeto, que irá fazer da nossa região um grande centro 
produtor de vinhos, contribuindo, assim, para o enriquecimento de Minas 
Gerais. Tenho a certeza de que esta Casa concordará conosco e aprovará 
esse projeto, em prol do progresso do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, quero fazer o 

encaminhamento do projeto de lei do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de 
forma bastante sucinta. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo, pois 
está transformando-se num "expert" em rebater o ICMS do Sul de Minas. 
Recentemente, tivemos um projeto de sua autoria, reduzindo o ICMS da 
indústria moveleira e, hoje, vamos votar com esse Deputado, reduzindo a 
carga tributária do ICMS nas operações internas com vinhos de produção 
nacional. Entendo que é matéria importante para a região representada pelo 
Deputado, a Oposição não tem nada contra esse projeto de lei, portanto 
vamos votar favoravelmente a ele. 

Ao fazer esse encaminhamento, gostaria, Sr. Presidente, de chamar a 
atenção para uma pretensão da Bancada do Norte de Minas, que, há algum 
tempo, está batendo nessa tecla, tentando - e vamos conseguir, segundo o 
ditado "água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura" - reduzir a carga 
do ICMS da energia elétrica nos projetos de irrigação da região mineira da 
SUDENE. Por que esse projeto é importante? Todos os projetos de irrigação 
daquela região são projetos sociais, beneficiam pequenos produtores rurais, 
que têm 2ha e 1alq. de terra, com agricultura de subsistência. E estamos 
enfrentando uma grande barreira, um grande empecilho por parte dos 
tributaristas. 

Convidaria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva a assinar conosco essa 
proposta, porque, até então, não houve boa-vontade desses tributaristas. 

Temos algumas produções: a economia norte-mineira é alicerçada em 
algumas produções, algumas áreas específicas, e é importante que se faça 
um estudo dessa natureza. Tenho a certeza de que vamos reunir a bancada 
e sensibilizar os companheiros Deputados sobre a importância disso. Hoje, 
80% do custo de irrigação do pequeno produtor rural é energia elétrica. A 
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CEMIG até.lançou a energia noturna subsidiada, mas se inicia as 23 
horas e termina às 5. Então, o pequeno produtor, que tem o seu pequeno 
sistema • de. irrigação, se quiser economizar, não dormirá.. Se começar a 
utilizar a energia noturna às 23 horas, de hora em hora, terá que fazer um 
rodízio, e, quando for desligar, já estará amanhecendo, e ele não poderá 
dormir. Essa é uma reclamação constante por parte dos produtores rurais. 

Quero parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro, . pela 
competência; segundo, pedir-lhe o caminho das minas, e ver por qual atalho 
está passando para conseguir essas vitórias importantíssimas, dignas de 
louvor e de nota, para que nós, do Norte de Minas, possamos segui-lo e 
reduzir a carga tributária para os pequenos produtores rurais, que é a grande 
reivindicação das famílias do Norte de Minas, que usam da agricultura de 
subsistência para terem o mínimo de ganho durante o mês. 

Fica o nosso desabafo e a nossa pretensão de não desistir e tentar, cada 
vez mais, conseguir essa bela vitória que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
consegue hoje. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini*- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 

dizer, inicialmente, que, da mesma forma que aconteceu com a indústria 
moveleira, quando o Governo tinha interesse de reduzir, senão estaria 
perdendo suas indústrias, vamos ter que votar urgentemente o projeto, 
atendendo o Deputado Bilac Pinto. As indústrias de informática e 
eletroeletrônica de Santa Rita já estão saindo em razão dessa absurda 
guerra fiscal; também há esse projeto que reduz o ICMS sobre o vinho, 
atendendo aos vinicultores de Andradas, no Sul do Estado. Tudo isso vem 
mostrar a urgente necessidade que o País tem de uma verdadeira reforma 
tributária e, em seguida, de uma reforma fiscal. 

Esse Presidente, que deveria ter feito essa reforma há cinco anos, não quis 
fazê-la e colocou uma máscara, dizendo para a sociedade que o culpado era 
o Congresso Nacional, que não aprovava a reforma tributária. Vimos que 
agora a máscara dele caiu, porque os Deputados resolveram levar em frente 
a missão de votar e apresentar ao País uma verdadeira reforma tributária. 

Quando o Presidente tentou, de todas as formas, desanimar os Deputados, 
atrapalhar a Comissão Especial, e percebeu que não conseguia, depois de 
aprovado, tem uma reforma vergonhosa de 35 votos a I, num total de 36 
Deputados na Comissão Especial. Aí percebeu que o Congresso estava 
agindo de maneira séria. Aí percebeu que a reforma tributária ia ser votada. E 
aí começou a se preocupar com o dinheiro que vai perder. Em 1990, o 
Governo Federal arrecadava R$50.000.000.000,00; agora, vai arrecadar 
R$146.000.000.000,00. É claro que não quer reforma tributária. E, no 
pensamento do imperador Fernando Henrique 11, que se danem os Estados, 
os municípios, os pequenos e médios produtores, os que produzem as 
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riquezas deste País. Interessa a ele a concentração de recursos, a 
concentração de poder. Mas, contra a vontade desse Presidente da 
República que quer concentrar ainda mais o poder, essa reforma tributária 
será votada até o final deste ano, o mais tardar na convocação de janeiro. 

E por que isso é importante? Porque acaba com toda essa guerra fiscal, 
acaba com esse absurdo de 30% de ICMS sobre o vinho, de 25% sobre 
produtos de cabeleireiro e toucador, de 25% ou 30% sobre os produtos 
supérfluos. A reforma tributária acabará, de uma vez por todas, com essa 
guerra fiscal. 

Entendemos até que o Projeto de Lei n° 203/99 deverá ser sancionado pelo 
Governador, uma vez que a reforma tributária vai acabar com isso. Teremos, 
então, uma única legislação, que já não será o ICMS, mas o Imposto sobre 
Valor Agregado, para o País todo, para os 27 Estados da Federação. Aí, 
vamos acabar com o absurdo dessas alíquotas descomunais, insuportáveis, 
que estão matando aqueles que produzem a riqueza deste País. Mas, neste 
momento, é importante que votemos esse projeto de lei, é importante que 
reduzamos esses impostos, para a sobrevivência dessas indústrias. 

Estive em Andradas, ouvindo a comunidade sobre o grande sacrifício, a 
grande dificuldade por que estão passando. Muitos estão deixando de 
produzir, porque o ICMS aqui é mais caro. Em razão da guerra fiscal, estão 
procurando outros Estados para instalar as suas indústrias. E Minas Gerais 
acabaria perdendo essas indústrias. 

Queremos encaminhar favoravelmente esse projeto; queremos dizer que é 
de suma importância, mas queremos dizer também que temos esperança. 
Creio que a única maneira de resolver, de fato, esse problema no País e, por 
conseguinte, no Estado é aprovando a reforma tributária, que, agora, ou vai, 
ou racha. 

Estive percorrendo os Estados todos do País como Presidente da UNALE e 
junto com a Comissão Especial, com o Deputado Germano Rigoto e com o 
relator Mussa Demes, discutindo as alternativas. Mas o Governo Federal não 
quis discutir. E agora ele será aprovado. Então, quero dizer que é importante 
a redução desses impostos, porque não podemos, como estamos fazendo 
hoje, matar a galinha dos ovos de ouro. Essa redução é fundamental, é 
importante, mas entendemos que o que vai resolver o problema do Estado e 
do País, inclusive quanto a essa demanda que o Deputado Carlos Pimenta 
levanta, será realmente a reforma tributária; deveremos pressionar o 
Congresso Nacional. Muito obrigado. 

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

intervenção é rápida, queremos só parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, que, embora em primeira legislatura, está tendo uma atuação ímpar 
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nesta Assembléia Legislativa, atuando com seriedade e probidade. E uma 
pessoa do mais alto gabarito, a quem temos ·sabido respeitar como um dos 
colegas da melhor estirpe da atual legislatura. Ele consegue, além de tudo, 
convencer o Governo a entrar na guerra fiscal e baixar o ICMS dos móveis, 
no projeto passado, que votamos aqui, o qual beneficiou não só a sua região, 
mas, principalmente, a região de Ubá, Tocantins e Guidoval, na Zona da 
Mata. 

Agora, o Deputado Dalmo apresenta um projeto que beneficia nossa 
região, Andradas, grande centro produtor de vinho. Temos a fábrica , 
Michelon, que produz o vinho Surpresa, espumante, vinho Canção e outros.~· 
As cidades de Caldas e Santa Rita de Caldas também são grandes 
produtoras de vinho. Isso é importante, porque precisamos incentivar o nosso 
pequeno empresário. Precisamos conter aquilo que o Governo Fernando 
Henrique faz, que é pegar o dinheiro do trabalhador, do FAT, embutido no 
BNDES, privatizando empresas brasileiras e sustentando o financiamento 
para empresas estrangeiras com esse dinheiro. Por isso temos de 
parabenizar medidas como essas, e parabenizar o Governo do Estado, que 
entra na linha de ação do Dalmo e aceita abaixar o ICMS, porque, na 
verdade, não é uma guerra de incentivo fiscal, é uma maneira de incentivar o 
nosso empresariado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, seremos breve, 

em respeito ao pessoal da Justiça que aguarda a votação do seu projeto. 
Porém, quero dizer que nosso Líder nos orienta para votar favorávelmente à 
matéria, exatamente em função de sua importância. Todas as vezes que 
Minas Gerais tem um tributo maior que o dos Estados concorrentes, é 
deprimida essa atividade econômica em nosso Estado. Portanto, nivelar esse 
imposto, conforme a proposta do Deputado Dalmo, é extremamente 
importante. 

Quero dizer, também, que precisamos rever outras matérias. Concordo 
com as colocações de que precisamos de uma reforma muito mais ampla, 
mais abrangente, porém, gostaria de abordar alguns aspectos, como· os 
trazidos aqui pelo Deputado Carlos Pimenta, sobre os impostos incidentes 
sobre os alimentos, que chegam a 32% de carga tributária. Portanto, são 
impostos injustos. Precisamos, talvez, não de chegar aos índices da 
Inglaterra, onde a taxa de imposto sobre alimentos é 0%,. mas, também, não 
precisa ser como no Brasil, que apresenta uma taxa de 32% de imposto, em 
média. Estou dizendo isso porque o vinho, embora seja uma bebida, é uma 
indústria que vem da uva, que é um produto agrícola. Portanto, gostaríamos 
desta manifestação favorável ao projeto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes. 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também em 
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Quero, em nome da Bancada do PDT, expressar nosso apoio ao Projeto de 
Lei n° 293/99, do ilustre Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, que já ajudou a 
Zona da Mata, anteriormente, com a redução das alíquotas às indústrias 
moveleiras_ Foi um ato de relevância para a nossa reg1ão. E, como seu 
colega, e filho que sou do Sul de Minas, não poderia deixar de expressar o 
nosso contentamento pela atuação desse grande Deputado no que tange à 
questão da agricultura e que merecerá, evidentemente, essa atenção do 
Governo de Minas. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 

antecipadamente dizer que vou votar a favor do Deputado Dalmo e de seu 
projeto do vinho. Mas gostaria, já que estou iniciando o trabalho neste 
parlamento, de conhecer um pouco da sistemática desta Casa. Quais são os 
critérios para redução de carga tributária? Isso porque Minas Gerais inteira 
deseja redução de carga tributária. Claro. Queria saber se o critério é o setor 
se organizar melhor, procurar um Deputado e dizer que quer diminuir a sua 
carga tributária_ Aí faz-se um projeto, vêm aqui pessoas que o apóiam, e ele 
é aprovado, conseguindo-se a redução da carga tributária. Estaria muito fácil 
se fosse só assim. Portanto, gostaria de chamar atenção para o fato de que 
estou votando a favor, porque suponho que o projeto tem a concordância do 
Governo, uma vez que deve estar incentivando a produção de vinhos, 
especialmente no Sul do Estado, para dizer que estamos querendo que a 
Casa promova um debate para se discutir o assunto de favores tributários, a 
fim de se encontrar um rumo. Por exemplo, o Norte de Minas, região mineira 
da SUDENE, incentivada, há muito pleiteia uma redução de alíquotas para 
projetos industriais, agroindustriais e agropecuários lá implantados. Quando 
se aborda esse assunto no Governo ... De certa feita, conversei sobre esse 
assunto com o ex-Secretário Dupeyrat, que teve uma reação acalorada. 
Disse-me que não é possível haver redução para a região mineira da 
SUDENE_ 

Retrocedemos na idéia de que não poderíamos "privilegiar"- entre aspas, 
porque entendo que não seria um privilégio -, mas não podemos valorizar 
uma região em relação a outra. Como é possível privilegiar e valorizar uma 
certa atividade comercial ou industrial em relação a outra? Na semana que 
vem, poderemos ter na Casa, também, uma indústria têxtil pleiteando uma 
redução. Quem poderá dizer que também não é necessário? Ao votar 
favoravelmente - porque, quando cheguei à Casa, esse assunto já estava 
tramitando -, quero chamar a atenção dos nobres pares. Favores e benesses 
são fáceis de ser concedidos ·às escâncaras, porque não são pagos com 
dinheiro de nenhum de nós, mas com o dinheiro de todo o povo mineiro_ 

I 

i 
I 

I 
j 

z 
< 

I 

"' u 
~ 
É o 
:E 
"' 'O 

"' "' 

245 
Qualquer benesse que se dê, reduzindo alíquota deste ou daquele 
segmento, é paga por toda a sociedade. Por isso, freqüentemente se fala em 
acabar com os subsídios e com as reduções que são artificialmente feitas. 
Quero dar os meus parabéns ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva por estar 
conseguindo esse feito para a indústria vinícola. Imagino que, muito em 
breve, todos os demais setores poderão estar aqui reivindicando esse 
mesmo tipo de benefício. 

• - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que · 

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 203/99 com a Emenda no 
1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 376/9g, do Deputado 
Sebastião Costa, que revoga dispositivos da Lei n° 7.164, de 19/12/97, que 
altera a legislação tributária do Estado, reorganiza o Conselho de 
Contribuintes do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprov_ado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 376/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão 
de Fiscalização Financeira_ 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 483/99, do Governador do 
Estado, que altera a Lei n° 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o IPSEMG. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N" 5 AO PROJETO DE LEI N° 483/99 

Inclua-se onde convier: 
Art. ____ - O inciso I e os §§ 3° e 5° do art. 7° da Lei no 9.380, de 18 de 

dezembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação: • 
"Art. 7°- ........................................................ . 
1 - a esposa e o marido, a companheira e o companheiro mantidos há mais 

de cinco anos, os filhos de qualquer condição menores de vinte e um anos ou 

<L_ ______________________________________________ __J 
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inválidos; 

§ 10- ........................ ·································· 
§ 3° - Inexistindo esposa ou marido com direito às prestações, a pessoa 

designada poderá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com 
os filhos deste. 
§~- ................................................ . 
§ 5° - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes 

mencionados no inciso 111 deste artigo poderão concorrer com a esposa ou o 
marido, a companheira ou companheiro, ou com a pessoa designada, salvo 
se existir filho com direito às prestações.". 

Elbe Brandão 
Justificação: O art. 5° da Constituição Federal garante os direitos e os 

deveres individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros, sejam natos ou 
naturalizados, e dos estrangeiros residentes no Pais. Preceitua que homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

Embora nossa Carta Magna determine a eqüidade de direitos, assistimos 
atõnitos ao IPSEMG descumprir a lei, no limiar do terceiro milênio, onde 
deverá imperar a ética e o respeito na convivência humana, sem haver 
distinção de sexo ou outra forma de constrangimento que ora se impõe ás 
milhares de servidoras do Estado. A situação dessas mineiras é insuportável, 
na medida em que seus direitos são cerceados e seus companheiros não 
recebem assistência do IPSEMG. Esse fato já foi alvo de alterações no 
Instituto de Previdência da Policia Militar de Minas Gerais - IPSM. A Policial 
Militar tem o direito de inscrever o nome de seu companheiro entre os 
beneficiários dos serviços do Instituto, que também têm direito a pensão em 
caso de morte. Não podemos admitir que em Minas Gerais existam dois 
pesos e duas medidas quando se trata de servidor público. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. 
Questão de Ordem 

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, solicitamos a votação em 
destaque das Emendas n°s 1 a 4. Gostaríamos que V. Exa. as lesse para 
nós. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos por três minutos 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria em 
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Estão reabertos os nossos 

trabalhos. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma 
emenda, da Deputada Elbe Brandão, que recebeu o n° 5. Nos termos do§ 2° 
do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda e o 
projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer. 
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Discussão; em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 499/99, da Deputada Maria 

Tereza Lara e do Deputado Ivo José, que dispõe sobre a distribuição da 
quota estadual do salário-educação entre o Estado e os municípios. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Educação opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, e 5~ que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opma pela aprovaçao do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1; pela rejeição das Emendas n°S 1, 2 e 4, . 
da Comissão de Justiça, ficando prejudicadas as Emendas nos 3, da·. 
Comissão de Justiça, e 5, da Comissão de Educação. Em discussão, o 
projeto. . o Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Mana Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara- A titulo de esclarecimento, a Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1. Então estamos solicitando o apoio dos colegas Deputados e 
das colegas Deputadas para aprovar o Substitutivo n° 1, da_ Comissão de 
Fiscalização Financeira, rejeitando as emendas, porque ele ja as mcluru no 
seu bojo, de acordo com o que foi discutido. . 

É um projeto extremamente importante, proposto pela UNDIME. Esta 
sendo discutido com a Secretaria da Educação e var beneficrar todos os 
municípios mineiros. Por isso contamos com o apoio de todos os 
parlamentares desta Casa. Obrigada. _ . 

o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antonro Carlos Andrada. 
o Deputado Antõnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de dizer que 

concordamos plenamente com o projeto. Estamos falando em nome da 
Bancada do PSDB, autorizados devidamente pelo nosso Líder, e 
entendemos que o projeto é, realmente, muito inteligente. Já havíamos 
discutido com integrantes da Bancada do PT e. queremos dizer que vamos 
apoiar a posição defendida pela Deputada Maria Tereza Lara com relação ao 
Substitutivo n° 1. Votaremos, em bloco, a favor do projeto na forma do 
substitutivo. 

o Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA N°6 
Dê-se ao art. 6° do Projeto de Lei n° 499/99, a seguinte redação: 
"Art. 6°- Caberá ao Conselho Estadual de Educação acompanhar a correta ··•· 

aplicação dos critérios de redistribuição aos municípios e a destinação dos 
recursos da quota estadual do salário-educação.". · 

Sala das Reuniões, 1° de dezembro de 1999. 
Edson Rezende ·· 
Justificação: Na forma original apresentada, o art. 6° conflita com a Lei_ no 

9.424, de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvrmento do Ensrno 

~L---------------------------------------~ 



248 
Fundamental e de Valorização do Magistério, ao estabelecer o Conselho 
Estadual de Educação como responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização dos recursos do referido Fundo. Entretanto achamos pertinente a 
manutenção dessa atribuição no que se refere à quota estadual do salário-
educação. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada uma emenda de autoria do Deputado Edson Rezende, que 
recebeu o n° 6. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Educação 
para parecer. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 221199, do Governador do 
Estado, que estabelece competência do IPSEMG para arrecadar e aplicar 
contribuições sociais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não hà oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO VENCIDO NO 1° TURNO DO 

PROJETO DE LEI N° 221199 
Dê-se ao parágrafo único do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- ................................ . 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às contribuições 

previdenciárias para custeio parcial de aposentadorias instituídas pelas Leis 
n°s 12.278, de 30 de julho de 1996, e 12.328, de 1° de novembro de 1996, e 
pela Resolução n° 5.171, de 13 de julho de 1996, da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, nem ao Instituto de Previdência do Legislativo do 
Estado de Minas Gerais- IPLEMG.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Tendo em vista ter sido o PRELEGIS extinto pela Lei 

Complementar n° 52, de 1999, não se justifica sua inclusão nas disposições 
do parágrafo. 

O Sr: Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 
apresentado ao projeto uma emenda, do Deputado Dinis Pinheiro, que 
recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art. 189, do Regimento Interno, a 
emenda será votada, independentemente de parecer. A Presidência 
.determinará a sua leitura no momento oportuno. Em votação, o Substitutivo 
n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura da Emenda n° 1. · 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê a Emenda n° 1, publicada 
anteriormente.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os 
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, ? Projeto de Lei n° 221/99 
na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n° 418/99, do Tribunal de Justiça, 
que altera o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
projeto: Para discutir, com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
queremos, aqui, discutir o projeto de lei que altera o plano de carre~ra dos 
servidores efetivos do Poder Judiciário e dá outras providências, informando 
e dizendo aos nobres parlamentares desta Casa que apresentamos uma .; 
emenda com o seguinte teor: "Para o provimento de cargos de Oficial de 
Justiça e Avaliador, nas comarcas de entrância final e es~ecial, será exigida 
a graduação em nível superior, nos termos de resoluçao do Tnbunal de 
Justiça. Parágrafo único: fica dispensada a graduação prevista no "caput" aos 
servidores em exercício na função de Oficial de Justiça e Avaliador nas 
comarcas de entrância final e especial". 

Quero lembrar e informar aos nobres Deputados desta Casa que, já no 
concurso passado, o Tribunal de Justiça exigiu curso superior para Oficiais 
de Justiça das comarcas de entrância final e da especial, Belo Horizonte, e, 
portanto, retirar essa qualificação do Oficial de Justiça seria regredir, e!" 
muito, no próprio serviço da Justiça. Gostaria de lembrar gue, se 1sso nao 
fosse importante, não teria sido objeto do último concurso. E claro que, para 
nós, que estamos nos nossos lares, nas nossas casas, na nossa sociedade, 
quando recebemos um Oficial de Justiça, sendo pessoa de curso supenor, 
possivelmente a justiça terá uma imagem muito melhor e m~1to ma_1s 
importante do que se fosse levada por pessoa de curso med1o. N~o 
queremos, com isso, dizer que nossos profissionais de curso med:o nao 
tenham essa capacitação, mas queremos lembrar que os Of1C1a1s estao 1ndo 
para as casas, levando a imagem da justiça para dentro dos nossos lares. 

Portanto, quero pedir aos nobres pares desta Casa que votem 
favoravelmente a essa emenda, porque entendemos que é de justiça. 
Entendemos que esse é o posicionamento do próprio Tribunal e que, se não 
fosse assim, não teria sido exigida essa graduação no último concurso. MUltO 
obrigada. 

*- Sem revisão da oradora. 
Questão de Ordem 

o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a suspensão da · 
reunião por cinco minutos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a reunião por 
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da matéria em pauta. Estão suspensos nossos trabalhos. · 

Reabertura da Reunião 
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Gil Pereira, que solicita o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei n° 418/99. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alberto Pinto Coelho. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, em razão da emenda 

apresentada, para que a matéria seja objeto de um exame mais cuidadoso, 
que permita um desfecho nessa matéria de grande relevância para o Poder 
Judiciário, entrou um requerimento solicitando que adiemos a discussão até 
que apreciemos a emenda apresentada. Sendo assim, solicitamos aos 
nossos pares que acolham esse requerimento de adiamento de discussão, 
para que possamos fechar essa matéria da melhor forma possível. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente 

ao requerimento do Deputado Gil Pereira, porque temos a presença dos 
servidores. V. Exa. já pediu a suspensão dos trabalhos para que houvesse 
uma avaliação da emenda, e não vemos razão para adiar a votação do 
projeto. Sendo assim, encaminho pela rejeição do requerimento do Deputado 
Gil Pereira. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Solicito verificação de "quorum" de 
votação. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente; solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de votação, em 

atenção à solicitação do Deputado João Leite. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Retiro meu pedido de verificação. V. Exa. já 
declarou o resultado da votação. O requerimento foi rejeitado, e o Deputado 
Alberto Pinto Coelho pede a recomposição de "quorum". Gostaria de 
entender a situação. V. Exa. anunciou o resultado da votação: o requerimento 
foi rejeitado. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que dois Deputados pediram a 
solicitação de verificação de votação. A Presidência, por deferência especial 
ao Deputado João Leite quis conceder-lhe a solicitação preferencialmente. A 
partir do momento em que o Deputado João Leite abriu mão da solicitação 
feita anteriormente e o Deputado Alberto Pinto Coelho manteve sua 
solicitação, a Presidência, pór ser regimental, atenderá o pedido de 
verificação deste. 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o Deputado Alberto Pinto 

Coelho solicitou verificação de "quonum". O senhor pode, inclusive, solicitar 
as notas taquigráficas .. Gostaria que o senhor prestasse· atenção, Sr. 
Presidente. O Deputado Durval Ângelo está ansioso ai. 

Gostaria de dizer que ele pediu a verificação de "quorum", o pedido dele foi 
claro. Eu havia solicitado a verificação de votação e retirei o pedido. Então, 
permanece, Sr. Presidente, a decisão de V. Exa. de rejeitar o requerimento. 

O Sr. Presidente - A Presidência, consultando a assessoria permanente -
que V. Exa. sabe que tem - da Casa, recebeu a informação de que houve a 
solicitação de verificação do "quorum" da votação. É, portanto, correto do 
ponto de vista regimental, e a Presidência vai atender à solicitação do · 
Deputado Alberto Pinto Coelho. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente- Votaram apenas 16 Deputados, número insuficiente para 

a votação. A Presidência torna sem efeito a votação do requerimento. 
Questôes de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o painel indica os 
Deputados que votaram. Existem em torno de dez Deputados que não 
votaram. Da mesma maneira que os Deputados que, porventura, estão em 
comissão servem para dar "quorum", aqueles que estão neste Plenário e não 
votaram também servem para dar "quorum". 

O Sr. Presidente - Respondendo à primeira questão de ordem, que foi 
formulada pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, a Presidência esclarece 
que esse assunto já foi por demais discutido, havendo definição da 
Presidência a esse respeito. Num processo de verificação de votação pelo 
painel eletrônico, obviamente, vale o que sai no painel. A Presidência não vê 
outra alternativa a não ser anunciar o resultado que o painel demonstra. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que faça 
recomposição de "quorum", já que temos essa matéria importante a ser 
votada. 

o Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para recomposição do "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado João Paulo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não há 

"quonum" para votação, mas o há para a discussão da matéria em pauta. 
Fica, portanto, prejudicado o requerimento. Não há outros oradores inscritos · 
para a discussão do projeto. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N' 418/99 

Inclua-se onde convier: 

~~~------------------------------------------------~ 
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"Art ..... - Para o provimento de cargos de Oficial de Justiça Avaliador, 

nas comarcas de entrâncias final e especial, será exigida a graduação em 
curso superior, nos termos de resolução do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - Fica dispensada a graduação prevista no "caput" para os 
servidores em exercício na função de Oficial de Justiça Avaliador das 
comarcas de entrâncias final e especiaL"_ 

Sala das Reuniões, 1° de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: Quando da realização do último concurso, exigiu-se o nível 

superior para a ocupação do cargo de Oficial de Justiça Avaliador. Tendo em 
vista tratar-se de determinação que resultou adequada, propõe a presente 
emenda o mesmo critério, preservando-se o direito dos atuais ocupantes. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi 
apresentada ao projeto uma emenda da Deputada Elaine Matozinhos, que 
recebeu o n° 1. Nos termos do§ 4 do art. 189 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha a emenda com o projeto á Comissão de 
Administração Pública, para parecer. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, tivemos anteriormente um projeto 

em que V. Exa. colocou em votação a emenda, independentemente de 
parecer da Comissão. Acompanhamos quando V. Exa. pediu a suspensão 
dos trabalhos para a busca de entendimento e vimos as pessoas que 
aguardaram tanto essa votação saindo daqui, da Assembléia Legislativa, 
frustradas. 

O outro questionamento, Sr. Presidente, é que recebi, no meu gabinete, um 
oficio de V. Exa. sobre a presença dos Deputados no Plenário da Assembléia 
Legislativa. Nesse oficio V. Exa. dizia que cortaria o dia do Deputado que, 
apesar de registrar a presença no painel, não ficasse no Plenário até o final 
da reunião. Penso que nós, da Oposição, temos, muitas vezes, na saída de 
Plenário, a oportunidade de discutir mais os projetos, tentando sensibilizar os 
Deputados para a aprovação daqueles que interessam a nós, embora muitas 
vezes recebam uma sinalização contrária por parte do Governo. Tivemos 
oportunidade de dizer isso para V. Exa., mas estamos vendo a Oposição na 
Assembléia Legislativa - o PSDB, o PFL, o PSN - presentes - o Deputado 
Marco Régis lembra a presença do PPS - e poderíamos votar o 
requerimento. Queria dizer que gostaríamos de ter os Deputados presentes, 
a fim de rejeitarmos o requerimento do Deputado Gil Pereira, de adiamento 
da votação desse projeto, para podermos votá-lo ainda nesta tarde ou noite, 
aqui, na Assembléia Legislativa. 

Gostaria que V. Exa. pudesse falar sobre esse oficio que recebemos e 
também que pudesse nos expricar sobre essa decisão, já que o projeto foi 
votado, mesmo sendo apresentada a emenda - e não me lembro se foi 
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votado em 1° turno-, sem ser enviado à Comissão. E o projeto que 
esperávamos votar agora foi devolvido às Comissões, mas, antes, houve 
uma tentativa de adiamento. Como o pedido de adiamento não foi aprovado, 
V. Exa. o devolveu -à Comissão. Gostaria que V. Exa. respondesse a essas 
duas questões de ordem que levanto neste momento. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa, respondendo às questões de 
ordem formuladas pelo Deputado João Leite, que, em primeiro lugar, tomo as 
decisões baseado no Regimento Interno, tenha ou não pessoas presentes no 
Plenário interessadas na votação dos referidos projetos. O Regimento é 
absolutamente claro. No§ 4° do art. 189, diz o Regimento que a emenda, em 
2° turno, é votada, independente de parecer de Comissão, podendo ser·. 
despachada pelo Presidente à comissão competente, de ofício, a 
requerimento de colégio de lideres ou a requerimento de Deputado aprovado 
pelo Plenário, ressalvado o disposto no inciso 111 do art. 297. Portanto, a 
Presidência tomou a decisão de oficio, rigorosamente baseada no § 4° do 
art.189. 

Quanto à segunda questão, a Presidência repassou a correspondência a 
todos os Deputados, e ela, obviamente, é para ser cumprida. Num 
determinado ponto, diz que é o aspecto principal levantado por V. Exa, o 
seguinte: "somente façam constar da relação de Deputados que deverão 
receber a parcela da remuneração correspondente à reunião os 
parlamentares de cuja ausência não resulte falta de "quorum " para votação 
de matéria". 

Obviamente, Sr. Deputado, a Presidência, no momento de cortar a 
remuneração, em função da falta de "quorum", nos vários dias, leva em 
conta, em primeiro lugar, a média das votações. A Presidência esclarece a V. 
Exa. que votamos, hoje, 12 projetos de lei, de um total de 14 projetos, que 
constavam na pauta. Então, a Presidência entende que não votamos em 
razão da falta de "quorum". O fato de apenas dois projetos não terem sido 
votados não deveria ter sido objeto de questão de ordem. 

O Deputado Rogério Correia -A primeira questão de ordem é no sentido de 
que possamos fazer a votação do projeto neste instante, levando-se em 
consideração o fato de que a emenda já é conhecida. 

A segunda questão de ordem é para dizer que também consta do., 
Regimento Interno que emendas que tenham sido derrotadas no 1° turno de 
votação não devem ser aceitas no zo turno. Minha questão de ordem é para 
que a Presidência não aceite a emenda e passemos imediatamente á 
votação do plano de carreira dos servidores da Justiça, tão discutido na Casa 
e já contando com o apoio dos Deputados. Faço um apelo a v: Exa. O 
Regimento Interno também permite a não-aceitação da emenda por já ter 
sido rejeitada . 
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O Sr. Presidente - A Presidência entende que a primeira questão 

formulada por V. Exa. já foi respondida ao Deputado João Leite. Quanto à 
segunda questão de ordem, a Presidência foi alertada pela assessoria que a 
emenda não é rigorosamente igual. Talvez a Deputada, por ter conhec1mento 
do. Regimento Interno, tenha tomado as medidas necessárias para que a 
emenda fosse apresentada de forma diferenciada. Assim, a emenda não é 
apresentada em 2° turno. A de hoje não é igual à apresentada em 1° turno. A 
Presidência mantém a decisão anteriormente tomada. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 424/99, da Procuradoria-Geral 
de Justiça, que altera o Plano de Carreira do Servidor Efetivo do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 424/99 

Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo constantes nos 

Anexos 1 e 11 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993, modificados pelo art. 
1° da Lei n° 12.053, de 5 de janeiro de 1996, conforme seu Anexo I, passam 
a vigorar na forma do Anexo I desta lei.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A nova forma que se propõe para o "caput" do art. 1° da 

proposição visa a adequar a redação do artigo e do Anexo I a modificações 
introduzidas na Lei n° 11.181, de 1993, pela Lei n° 12.053, de 1996. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
recebeu o n° 3. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto e a emenda à Comissão de Administração 
Pública, para parecer. 

33 Parte 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação dos 

projetos, a Presidência vai passa à 33 Parte da reunião, destinada à leitura de 
comunicações e a pronunciamento de oradores inscritos. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente- A Presidência prorroga a reunião por 20 minutos. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo c Sr. Presidente, caros colegas Deputados e 

Deputadas, venho a esta tribuna para defender um projeto social da maior 
importância para a periferia de Belo Horizonte. 
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Estou falando da construção de uma creche num bairro muito pobre de 

Belo Horizonte, o Bairro Etelvina Carneiro. Essa construção está sendo 
erigida de maneira heróica por uma associação comunitária, dirigida por 
pessoas sérias, mas está ameaçada por uma .atitude equivocada da 
fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Esse empreendimento, Sr. Presidente, conta com o apoio financeiro da 
TELEMAR, que, depois de examinar a lisura, a necessidade, a conveniência 
da sua efetivação, não se furtou a oferecer contribuição financeira, algo raro, 
difícil de ser encontrado nos dias de hoje. E vem justamente da Prefeitura de 
Belo Horizonte, instituição que deveria concorrer, que deveria contribuir para 
a efetivação do empreendimento, um tiro em sentido contrário, prejudicando; 
penalizando toda uma comunidade. .. 

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da sua Administração Regional ' 
Norte, acaba de embargar a construção dessa creche que, certamente, 
levaria alento e oportunidade a tantas famílias excluídas de uma região 
despossuída de Belo Horizonte, o que não é raro, pelo contrário, é muito 
comum essa situação. E essa associação comunitária, dirigida por pessoas 
sérias, está desafiando a falta de recursos, todas as dificuldades, para tentar 
consumar e efetivar esse empreendimento sensacional, de longo e largo 
alcance social, numa região - como já disse e repito - despossuída, 
paupérrima. Cabe à Prefeitura, nesse momento, não obstaculizar a 
efetivação desse empreendimento, mas ajudar, contribuir da maneira que 
pode. 

Estamos, portanto, dirigindo à Mesa Diretora um requerimento a ser 
analisado, que deverá se seguir de um ofício endereçado a S. Exa. o Prefeito 
de Belo Horizonte, certamente uma pessoa muito sensível, comprometida 
com os projetos sociais deste município e que dará - não tenho dúvida -
acolhida a nosso pedido, atendendo a região, possibilitando o término da 
construção dessa creche, que será de grande valia. 

Fala-se que alguma dificuldade teria esse empreendimento por estar sendo 
erguido em área institucional da Prefeitura de Belo Horizonte. Fico a me 
perguntar qual é o problema de essa creche estar sendo construída na área 
institucional, portanto, pertencente à Prefeitura de Belo Horizonte. E faço 
comparação com o que já aconteceu nessa mesma área em "n" 
oportunidades. 

O local foi invadido e só foi evacuado por força do trabalho heróico de 
dirigentes dessa associação comunitária, que, defendendo o interesse da 
Prefeitura de Belo Horizonte, quando essa não tinha condições para fazê-lo, 
possibilitou a liberação do terreno para que, nele, pudesse ser construída 
essa creche e tantos outros empreendimentos de caráter e de alcance social, 
como hospital, escola, posto médico. 

A área institucional - como todos sabemos - é vocacionada para esse tipo 
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de edificação, de construção_ Assim, a Prefeitura tem que ser chamada 
não apenas para deixar de atrapalhar o empreendimento, deixar de 
atrapalhar essa obra de tão largo alcance social, mas também para ser 
parceira. É esse convite que estamos realizando. 

Estamos enviando um oficio à Mesa Diretora desta Casa para concitar a 
Prefeitura a exercitar o seu papel dentro desse quadro de dificuldades 
sociais. A Prefeitura fica muito à vontade porque dela, nesse momento, não 
se exige contribuição financeira, não se exige nenhuma participação. O que 
se exige é que deixe de atrapalhar. E, como conhecemos bem o Prefeito de 
Belo Horizonte, esperamos que, a partir do momento em que S. Exa. tomar 
conhecimento do que está acontecendo, atenderá essa solicitação, que é 
justa e que vem ao encontro de uma ação que, com certeza, a Prefeitura de 
Belo Horizonte deseja estimular, que é a filantropia, a ação social. A 
Prefeitura de Belo Horizonte tem uma Secretaria atuante e foi uma das 
pioneiras em instituir o salário-educação, aquele salário recebido pelas 
famílias que mantém crianças na escola. É uma Prefeitura que tem um 
compromisso grande com a sociedade. 

Repetindo, essa é uma Prefeitura que tem dado passos pioneiros na 
direção das carências sociais e, num passado recente, distribuiu terras para 
abrigar famílias despossuidas, que vêm dos mais diversos quadrantes deste 
Estado. E essa Prefeitura, dirigida, por pessoas que fazem política no trânsito 
e na freqüência de centro-esquerda, certamente muito sensíveis a essas 
questões, não ficará indiferente a esse requerimento apoiado por tantos 
membros ilustres deste parlamento e não se furtará a atender nossas 
solicitações. A urgência com que fazemos esse pedido decorre do fato de 
que a TELEMAR tem um cronograma financeiro estabelecido para liberação 
de recursos, que certamente observa a evolução do cronograma físico da 
parcela da obra efetivamente realizada_ Nessa sexta-feira, depois de 
amanhã, a TELE MAR estará com uma parcela de recursos a ser destinada a 
creches, a essa associação comunitária, e não seria justo que, em função de 
um embargo movido pela Prefeitura de Belo Horizonte, esse recurso fosse 
suspenso e não cumprisse a sua finalidade social, que é da maior 
importância para a região, como seria importante para qualquer região. 

Portanto, o apelo é veemente e o fazemos ao Prefeito de Belo Horizonte, 
Dr. Célio de Castro, que, com certeza, se sensibilizará diante disso. S. Exa. 
suspenderá o embargo para que os recursos da TELEMAR ou de outras 
entidades possam ser canalizados para que esse empreendimento se torne 
realidade e venha a atender a carência de tantas famílias daquela região. 
Essa é uma missão institucional da Prefeitura. Era o pedido que tinha para 
fazer nesta tarde. 

Tomei conhecimento, há poucos minutos, da existência desse embargo e, 
prontamente, elaborei o requerimento, e os colegas parlamentares a quem 
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recorri não se furtaram a se solidarizar, não comigo, mas com a periferia 
carente do município querido de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não há outros oradores 

inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 96° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
23/11199 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Ata - Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação 

da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras da Sra. Maria Mazarelo -
Palavras do Sr. Marcos Antônio Cardoso - Palavras da Sra. Maria do Carmo 
Ferreira Silva- Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Maria Mazarelo, Secretária Adjunta 
Municipal de Assuntos da Comunidade Negra de Belo Horizonte; Marcos 
Antônio Cardoso, Presidente da Fundação Centro de Referência da Cultura 
Negra; Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de Araçuaí; José 
Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR; e a Deputada Maria 
Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente- A Presidência registra a presença, em Plenário, dos Srs. 

Tilden Santiago, Secretário de Estado do Meio Ambiente; e Antônio Carlos 
Hilário, Coordenador do Sind-UTE. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à 

comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra. 
Execução do Hino Nacional 

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

-Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras da Deputada Maria Tereza Lara 

Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; Exma. Sra. Maria Mazarelo, 
Secretária Adjunta Municipal de Assuntos da Comunidade Negra de Belo 
Horizonte; limo. Sr. Marcos Antônio Cardoso, Presidente da Fundação Centro 
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de Referência da Cultura Negra; Exma. Sra. Maria do Carmo Ferreira 
Silva, "Cacá", Prefeita Municipal de Araçuaí, nossa grande companheira; 
Exmo. Sr. Josê Francisco de Salles Lopes, Presidente da BELOTUR; Srs. 
Deputados; Sras. Deputadas; funcionários; ex-funcionários da extinta 
MinasCaixa; aposentados; lideranças presentes; telespectadores da TV 
Assembléia; ficamos muito felizes por ver esta Casa repleta, sobretudo no 
momento em que vamos fazer esta homenagem especial à comunidade 
negra do País, que é tão excluída e explorada. É com muita alegria que 
vemos também os funcionários presentes, compartilhando conosco este 
momento, antes da votação de projetos tão importantes. 

Dia 19 de novembro, na sexta-feira que antecedeu o Dia Nacional da 
Consciência Negra, o fórum Brasil Outros 500 - Resistência Indígena, Negra 
e Popular, que reúne diversas entidades do movimento popular e sindical, 
lançou seu manifesto de denúncia, repúdio e crítica às comemorações 
of1C1a1s. Fo1 um momento de resgate de nossa história, um grito contra os 500 
anos de massacre e genocídio do povo negro e do povo indígena. 

Um massacre que ainda hoje persiste. Se observarmos o quadro caótico do 
desemprego, veremos que a população negra é a mais atingida, ou seja, o 
desemprego é um fator que acompanha a população negra há 111 anos, 
desde o 13/5/1888, quando a abolição foi oficialmente declarada. O povo 
negro foi substituído por mão-de-obra branca e européia, os imigrantes. A 
justificativa dada pela classe dominante era de que a mão-de-obra dos 
negros não mais servia, por ser "despreparada". Tentava-se, assim, realizar 
uma limpeza étnica, excluindo um dos setores fundamentais da vida 
econômica e social do Brasil. 

O despreparo, que era a desculpa utilizada para disfarçar os interesses que 
moveram esse processo de desemprego do povo negro após mais de 300 
anos de exploração escrava de sua mão-de-obra, persiste até os dias de 
hoje. A diferença, agora, é a maneira mais sofisticada e a utilização de novas 
formas de dominação. 

O sistema de opressão continua o mesmo, mas tem um nome diferente, o 
novo-velho perverso neoliberalismo. Agora, uma grande parcela da 
população negra não é mais considerada apenas "despreparada" para 
enfrentar as exigências da reestruturação produtiva e dos avanços 
tecnológicos da economia dita globalizada. Mais do que isso, é vítima de um 
processo deliberado de exclusão, que ocorre das mais variadas formas e 
maneiras. A mesma elite política, branca e racista que ainda dirige o País 
continua impedindo aos negros e à imensa maioria da população o acesso a 
uma vida digna. Nosso povo é impedido de exercer a cidadania plena, 
traduzida no acesso a direitos básicos e essenciais como a terra, o trabalho, 
a saúde e a educação. A população negra é a maioria nas favelas, nos 
sistemas carcerário e penitenciário e minoria nas universidades e longe dos 
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espaços de decisão deste País. 

Nosso abraço especial a todos que têm lutado para que haja a verdadeira 
democracia, a democracia plena. Também queremos entregar às duas 
companheiras mulheres - e que agora nos perdoem os homens -, porque as 
mulheres são discriminadas duas vezes: como mulheres e como negras. 
Agora, ao entregar-lhes essas flores, queremos fazer uma discriminação 
positiva às mulheres negras que aqui estão, representando todas as 
mulheres e homens negros deste nosso Estado, deste nosso País, que 
merecem todo o respeito, e, então, que juntos possamos construir esse País 
que tanto sonhamos. 

Em nosso nome e em nome de todos que têm o compromisso com a 
comunidade negra, queremos entregar-lhes essas flores e chamamos em 
primeiro lugar a Maria Nazaré. 

Agora queremos entregar flores à nossa Cacá. Um fato interessante é que 
temos uma funcionária, nesta Casa, que se parece muito com ela. Não sei se· 
está aqui no momento, mas estou devendo apresentar-lhe a Cacá. Se não 
estiver presente, quero, de público, depois convidá-la a estarmos juntas aqui. 
Aliás, se estivesse aqui seria até interessante que nos ajudasse a entregar à 
Cacá essas flores. Porque se parecem muito, brincamos que ela é outra 
Prefeita Cacá. 

Palavras da Sra. Maria Mazarelo 
Boa tarde ao pessoal aqui presente. Quero agradecer especialmente ao 

Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia, enfim, a todos que 
aqui estão, voluntária ou involuntariamente, porque a SMACON se sente 
realmente homenageada. Agradecemos a iniciativa da Deputada Maria 
Tereza Lara de nos conceder este momento e a possibilidade de fazer uso da 
palavra nesta Casa, onde realmente deve estar o povo presente, com voz 
bem alta, bem clara, nesta semana em que comemoramos essa data de 20 
de novembro, tão importante, em que a comunidade negra, o povo negro, a 
nação negra comemora o nosso herói maior, Zumbi dos Palmares. A 
SMACON, primeira Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade 
Negra deste Brasil, vem demonstrando, para aqueles incrédulos, para 
aqueles que inda!;lavam por que uma secretaria para os negros, que estamos 
lá na Avenida Alvares Cabral, 200, 4° andar, dando o nosso recado, · 
respondendo a essas pessoas o porquê de uma secretaria para assuntos da ' 
comunidade negra. Estou emocionada por estar aqui, por esta oportunidade 
de estar sendo ouvida. Quando digo voluntária ou involuntariamente é porque" 
temos outros companheiros aqui que estão em outras lutas, outras lutas · 
justas, reivindicando os seus direitos. Nós nos sentimos unidos a eles· e 
esperamos que também estejam unidos a nós nesta homenagem que 
estamos recebendo e que fazemos ao nosso herói maior . 

Quero agora passar a palavra ao nosso interlocutor, que é uma pessoa que 
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vem de uma longa luta, que antecede a criação da Secretaria e que agora 
é o Presidente do Centro de Referência da Comunidade Negra, mais uma 
conquista nossa. É o nosso companheiro Marcos Cardoso, que aqui está 
para dar o seu recado nesta Casa. 

Palavras do Sr. Marcos Antônio Cardoso 
Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais; Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu 
origem a · esta cerimônia; Cacá, Prefeita Municipal de Araçuaí; Maria 
Mazarelo e militantes do Movimento Negro presentes, trabalhadores e ex-
funcionários da MinasCaixa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Presidente 
da BELOTUR, os quilombos foram a experiência mais rica de organização e 
luta do povo negro brasileiro pela liberdade. Os negros rebelaram-se contra a 
violência racial da escravidão, fugindo para terras virgens, de difícil acesso, e 
lá reorganizavam a vida em liberdade, segundo a cultura trazida da África, e 
resistiram militarmente aos ataques dos colonizadores brancos. 

Nos quilombos, as terras e o fruto do trabalho eram de todos. O excedente 
da produção era vendido ou trocado por bens necessários para toda a 
coletividade. Os quilombolas guerreavam com os fazendeiros para resgatar 
negros e negras escravos. Por isso, os quilombos tornaram-se uma 
alternativa muito perigosa ao sistema escravagista, na medida em que, na 
prática, forjaram uma sociedade política, cultural e social e economicamente 
diferente, oposta e muito mais avançada do que a dos colonizadores 
europeus. 

Foram milhares de quilombos em toda a história do País. Minas Gerais foi 
um celeiro de quilombos. Só em Minas Gerais, quase 200 comunidades 
negras quilombolas foram destruídas no século passado. Hoje, em Minas, 
dezenas de comunidades negras rurais, remanescentes históricos dos 
quilombos espalhadas por todo o Estado, aguardam iniciativas para a 
realização do mapeamento, a elaboração de laudos histórico-antropológicos 
e a posterior legalização e titulação das terras dessas comunidades, 
conforme o art. 68 das Disposições Transitórias da Constituição Federal. 
Uma conquista do Movimento Negro Brasileiro. 

Mas foi no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, no atual Estado 
de Alagoas, que os negros e negras escreveram as mais belas páginas de 
luta de libertação nas Américas. Palmares desenvolveu lutas de grande 
envergadura, derrotando as tropas enviadas pelos portugueses e 
holandeses, marcando com sangue a sua história de luta de libertação. 
Arrebanhando escravos, tomando armas e alimentos aos senhores 
escravocratas, desenvolvendo culturas de subsistência, preparando 
guerreiros e guerreiras, os negros de Palmares construíram um Estado livre 
que resistiu durante 100 anos ao exército colonial português. 

Ganga Zumba, Zumbi, Andalaquituche, Acotirene, Aqualtune, Dandara, 
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eram os nomes dos principais chefes guerreiros. dos quilombos que 
constituíram a primeira República Negra das Américas, centralizada pela 
capital quilombola de Palmares - Macaco. · 

Zumbi foi o principal líder de Palmares, que assumiu·a frente da luta, não 
aceitando acordo com o colonialismo português, que propunha a paz e 
negociação econômica com Palmares, desde que os palmarinos· deixassem 
de atacar as fazendas dos brancos e libertar escravos. Propunham também 
que Palmares se subordinasse ao Estado, tornando-se súditos da realeza 
portuguesa. 

Zumbi dos Palmares e seu povo não aceitaram essa proposta de 
subordinação e rendição; tomaram a chefia dos vários ·quilombos que 
formavam Palmares a Ganga Zumba e continuaram a luta pela libertação do 
povo negro do jugo da escravidão. " 

O colonialismo português criou um exército de 9 mil homens muito bem 
armados, sob o comando do bandeirante Domingos Jorge Velho, para' 
destruir o Quilombo de Palmares. Apesar da superioridade em armas dos 
bandeirantes, Palmares só caiu por que houve delação sobre o seu esquema 
de segurança. 

Palmares destruido, Zumbi morto no dia 20/11/1695, com sua cabeça e 
corpo expostos em poste na praça pública da cidade do Recife, tornou-se um 
símbolo vivo para as gerações futuras, um exemplo de luta e amor à 
liberdade. 

Por essas razões, o dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos 
Palmares, foi transformado pelo Movimento Negro no Dia Nacional da 
Consciência Negra. Essa é a história que timidamente, após 304 anos, 
começa a ser contada nos bancos das escolas desmistificando a 
historiografia oficial. 

Zumbi é nosso, está vivo nos corações e nas mentes de milhões de 
pessoas que lutam contra o racismo e a violência racial a que é submetido o 
povo negro e o indígena há quase 500 anos, nas terras brasileiras. Quem 
traz essa história até aqui somos nós, negros e negras, vitimas seculares da 
opressão do racismo e da exploração, da manipulação histórica da cultura 
negra pelas elites racistas, pelos que detêm o poder político e econômico e· 
controlam os meios de comunicação de massa. ,. 

No ano 2000 estaremos comemorando os 500 anos do descobrimento do 
Brasil. Não permitiremos que a nossa história seja manipulada, mais uma 
vez, como tentaram fazer com o centenário da abolição do trabalho escravo 
no Brasil. Por isso, o Movimento Negro Brasileiro - através da campanha 
nacional Brasil 500 anos de Resistência Negra Indígena e Popular - lançou 
em Belo Horizonte, como inicio de uma grande mobilização em todo o Estado 
de Minas Gerais, o Comitê Popular Brasil Outros 500, cujo ·objetivo é 
construir uma grande marcha Nacional no dia 22/4/2000, ein Porto Seguro. 
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Não é preciso recorrer ao rosário frio e fúnebre das estatísticas e dos 

indicadores sociais para saber da realidade dramática de miserabilidade e de 
exclusão social da população negra brasileira. Neste tempo de globalização, 
onde o mercado pode tudo e determina a vida e o pensamento de todos, 
quando o Governo Federal corta os gastos da área social, privatiza 
empresas, promovendo o desemprego em massa e mais concentração da 
renda, os impactos dessa politica sobre a população negra é muito mais 
agudo. 

No entanto, tivemos algumas vitórias significativas. Em Belo Horizonte, a 
criação da Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade Negra 
inaugura uma experiência de implementação de políticas públicas, para 
desenvolver e integrar a população negra e combater o racismo, visando 
minimizar as desigualdades sócio-raciais existentes entre negros e brancos 
no Brasil. Na Semana da Consciência Negra, além de lançar o Comitê 
Popular Brasil Outros 500, lançamos também a criação da Fundação Centro 
de Referência da Cultura Negra, com vistas a promover e valorizar o 
patrimônio, a memória coletiva e a herança cultural negro-africana e subsidiar 
as pol iticas sociais de interesse da nossa comunidade e da nossa cidade. 

Enfim, estamos tentando, há quase um ano, uma audiência com o Dr. 
Itamar Franco e com a Presidência do Poder Legislativo, com a finalidade de 
apresentar um anteprojeto de lei que propõe a reestruturação e a 
democratização do Conselho Estadual da Comunidade Negra, com vistas a 
elaborar, subsidiar e acompanhar a implementação de políticas públicas que 
visem à eliminação da desigualdade sócio-racial, à universalização de 
direitos e à construção da cidadania da população negra no Estado de Minas 
Gerais, o Estado que têm a segunda maior população negra do Brasil. 

Para que tenhamos uma sociedade verdadeiramente democrática, será 
necessário um esforço de todos aqueles comprometidos com a justiça social, 
através da luta pelo desenvolvimento econômico que gere trabalho; por uma 
educação fundada numa pedagogia da inclusão racial, pluriétnica, 
pluricultural, fundada no respeito à diversidade racial; na democratização do 
acesso a terra através da reforma agrária, especialmente na titulação de 
terras das comunidades negras rurais e quilombolas; no direito à qualidade 
de vida e moradias dignas para a população que sobrevive em vilas, favelas 
e conjuntos urbanos da periferia; na democratização dos meios de 
comunicação de massa; no respeito cotidiano e sistemático aos direitos 
humanos e no combate sem tréguas a violência e ao racismo. 

Além disso, essa luta deve conter o direito à qualidade de vida e moradias 
dignas para a população, na sua maioria negra, que sobrevive nas vilas, 
favelas e conjuntos urbanos da periferia; na democratização dos meios de 
comunicação, no respeito cotidiano e sistemático aos direitos humanos e no 
combate sem tréguas à violência e ao racismo. 

r 
I 

z 
< 
I 

"' "" :;;; 
§ 
o 
~ 

"' " "' i!' 

263 
Enfim, queremos uma sociedade justa e fraterna, que viva sobre a égide 

de uma cultura da solidariedade e da paz. Nos 500 anos, a luta dos 
quilombolas palmarinos e de Zumbi faz parte das grandes conquistas 
históricas do povo negro no Brasil. Porque nós, negros e negras do Brasil, 
nós, povos indígenas, não somos filhos da escravidão, somos sim herdeiros 
da luta pela liberdade! Zumbi é nosso, nos espelhamos nele! Reaja à 
violência racial. Viva a consciência negra brasileira. Axé para todos. Muito 
obrigado. 

Palavras da Sra. Maria do Carmo Ferreira Silva 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa, e autor do requerimento que deu origem a esta solenidade lima. 
Sra. Maria Mazarelo, nossa companheira, Secretária Adjunta Municipal de 
Assuntos da Comunidade Negra de Belo Horizonte; limo. Sr. Marcos Antônio 
Cardoso, nosso companheiro, Presidente da Fundação Centro de Referência 
da Cultura Negra; Exmo. Sr. José Francisco de Salles Lopes, Presidente da 
BELOTUR; Exma. Sra. Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento 
que deu origem a esta solenidade; Exmos. Srs. Deputados, senhoras e 
senhores presentes, com muita alegria estou novamente nesta Casa, feliz por 
estar participando desta homenagem, homenagem rara para a comunidade 
negra, a qual tão sabiamente foi proposta pelos dois Deputados aqui 
presentes. Aceitem os meus agradecimentos. Gostaria de me fazer capaz 
suficiente para, neste momento, estar representando todos os sentimentos 
dos nossos companheiros negros. 

Muitos de vocês que aqui estão poderão se perguntar: "Se o nosso Pais é 
racista, como você está Prefeita em uma cidade de Minas Gerais?". Posso 
responder-lhes que o fato de estar Prefeita -e faço questão de dizer isto, não 
sou Prefeita, estou Prefeita porque se trata de uma situação passageira -, 
não me leva a negar para cada um dos senhores e senhoras que aqui estão 
que a todo o momento isso ficou muito evidenciado durante a campanha 
eleitoral, dada a situação em que uma negra se propunha estar participando 
do poder, poder que sempre foi utilizado por muitos, não digo todos, para 
servir de escada para massacrar ainda mais o povo brasileiro e, em especial, 
o povo negro e a população mais pobre do Pais. 

Até hoje posso dizer-lhes que continuo recebendo telefonemas anônimos 
mesmo porque nova campanha se avizinha. É nesse espaço da política que 
muitas vezes o jogo acaba se acirrando. 

Foi dito a mim que nem tamanho eu tinha para ser Prefeita. A todo o 
momento, foi me dito que lugar de mulher é na cozinha, que lugar de negro é 
na senzala e que, além de todos esses defeitos, ainda era do PT. Portanto, 
não possuía nenhum dos atributos que, segundo a politica tradicional, me 
pudessem conferir o direito de participar da vida política do País. Mas, por 
razões históricas e pela tomada de consciência, o povo de Araçuaí, uma 
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cidade-pólo do vale do Jequitinhona, o qual já e~tav? cansado de ser 
submetido a práticas políticas que, em vez de leva-lo a chamada felictd~de, 
tirava-lhe a oportunidade de ser gente, resolveu dar um basta a sttuaçao e 
eleger para Prefeita uma mulher. negra, pequena. pobre e do PT. Posso dtzer 
aos senhores que, para algumas solenidades na cidade, não sou convtdada, 
mas não faço questão de sê-lo. Meu compromisso é com o povo que me 
elegeu, e. onde o povo está, faço questão de estar. . . 

Por isso neste momento, quero usar esta tribuna, não para actrrar mats 
ainda os ã~imos de uma realidade que, sem sombra de dúvida. não pode ser 
negada, mas para dizer que o povo negro ajudou a construir, com seu suor~ a 
história deste País. Se o Brasil faz 500 anos no dta 21 de abnl, o tnbuto mato; 
deve ser, sim, conferido aos negros e aos índios, a quem a mesma sorte e 

*~~. . vemos. com 0 coração pesado, que nós, os negros, consegutmos, a duras 
penas, muitas vezes, sair da situação que nos foi imposta .. mas a falta de 
identidade do povo indígena, tão vilipendiado, retira-lhes ate a vontade d~ 
continuar sendo gente no território brasileiro. Sabemos que vanas tnbos .la 
têm, como prática, a orientação às mulheres para que não engravidem ma1s. 
Vemos o caso de várias tribos. cujos jovens acabam procurando o exterm1n10 
por conta própria. . . . . 

Na década de 80, por motivos profisstonats, est1ve na Europa. La, falando 
sobre 0 Brasil, alguns se assustaram, ao saberem que eu, sendo negra, 

P
obre e mulher, tinha conseguido fazer dois cursos superiores. Quantos de - d. 1° a ? nós não tivemos acesso ao 2° grau pelo menos, para nao 1zer o gr u . 
Quero deixar patente que tenho orgulho de ser mulher, orgulho ainda mais 

por ser negra. E me orgulho de dizer que este País tem jeito, a partir do 
momento em que homens e mulheres deixarem de . mesqumhez e 
reconhecerem que o ser humano foi feito para viver, ser feliz e bnlhar; que, 
independentemente da cor que traga na pele, independentemente da 
condição social que o berço lhe tenha proporcionado, o ser humano deve ser 

· respeitado. . . 
Gostaria de aproveitando a presença dos parlamentares, dtzer que e 

possível aos Governos Estadual e Federal ajudar a minimizar essa ~elaç~o 
incômoda que ainda existe em nosso Pais. Pre_cisamos ~nfrentar a s1tuaçao 
não escondendo o que se encontra evidente. E necessano que os propnos 
partidos políticos entendam que as diferenças e_xistem para. construtr uma 
sociedade mais justa e mais fraterna para todos nos. Mutto obngada. 

Palavras do Sr. Presidente 
lima. Sra. Maria Mazarello, Sr. Marcos Antônio Cardoso e Sra. Maria do 

Carmo Ferreira da Silva; tenho a certeza de que as pessoas que 
acompanharam ou irão acompanhar os pronunciamentos dos senhores e 
que, talvez, ainda não tenham consciência do grave problema da 
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da realidade. 
Gostaria de dizer que iniciei minha vida pública como Chefe d~ Gabinete de 

um Pr~fe1to n~gro e pude presenciar. nos vários escalôes sociais, pela 
convtven?ta proxtma que mantínhamos, que tudo que a Sra. Maria do Carmo 
colocou e absolutamente verdadeiro. 

Gostaria de saudar a Deputada Maria Tereza Lara e, na sua pessoa, todos 
os Deputa~os aqut presentes, dizendo da satisfação desta Casa em realizar 
esta reuntao e esta homenagem, a partir do seu requerimento. 

Nos d1as que cor~em, a questão da raça negra em nosso Pais envolve não 
mats a dtsc~1mmaçao racial, mas aquela outra, insidiosa e perversa, que tem 
fundo economtco. 

Nu.m pais_ com~ o n_osso, que se orgulha do grande feito representado pela 
m1sc1genaçao, nao ha como falar em raças puras. Negros, índios e brancos 
aqu1 se JUntaram nesse caldeirão de raças que dá a dimensão de nossa 
grandeza e de nossa tolerância. 

Mas se a etnia já não conta tanto, a distribuição da riqueza continua injusta 
e des~gual. E, s1gmficat1vamente, o preconceito contra o pobre atinge, de 
preferenc1a, aquele pobre de origem africana. 

O problema tem suas raizes na própria história brasileira. A abolição da 
escra_vatura garantiu ao ex-escravo a liberdade civil, mas não a redenção 
econom1ca. O negro liberto, analfabeto e desassistido, mergulhou na pobreza 
e na falta de perspecbva. Em maior ou menor grau. a situação perdura para 
mu1tos de seus descendentes, mesmo que eles, agora, integrem a gloriosa 
m1stura racial brasileira. 

E podemos consta~ar e_sta realidade, pois, naquele momento em que 0 
negro f01 libertado, nao pode levar a enxada, muito menos o enxadão ou a 
p1careta, que eram seus instrumentos de trabalho. Exatamente em função 
d1sso. conbn~amos a conv1ver com esse grau de desigualdade. 

A celebraçao, por parte desta Assembléia, do Dia Nacional da Consciência 
Negra- em oportuna iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara -não se deve 
d1ng1r apena_s aos afro-brasileiros. Deve endereçar-se, também, àqueles 
outros c1dadaos que com eles vivem, irmanados no sofrimento e, ao mesmo 
lempo: na esperança. Vale dizer que a conscientização proposta é uma 
questao nac1onal, Independente de raça e credo religioso ou político. 

Como devemos agir para ~espertar·em nossa gente a consciência negra? 
Antes. de tudo, podemos faze-lo ao valonzar a extraordinária contribuição da • 
raça as letras, as artes. as ciências, à política e aos desportos. Em todos os 
ramos do conhecimento e em cada uma das atividades, destaca-se entre nós 
o papel do negro brasileiro. 

Redimi-lo economicamente representa a outra metade do processo. A 
natureza desse trabalho, repetimos, em muito se concentra no problema da 

!!' 

~~----------------------~ 
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O Dia Nacional da Consciência Negra é tradicionalmente comemorado em 
20 de novembro, em justa exaltação á epopéia de Zumbi dos Palmares. Há, 
precisamente, 304 anos, o herói dos quilombos foi sacrificado, ao entoar seu 
grito de liberdade. Pois podemos dizer que a realidade dos quilombos não é 
muito diferente daquela em que vivem os excluídos, nos dias atuais. Mudar 
esse quadro, despertando a consciência adormecida de três séculos, eis o 
que nos cumpre fazer. 

Neste momento, solicitaria a licença dos representantes e lideranças que 
representam a raça negra em nosso Estado e que se encontram presentes, 
para dizer que talvez fosse o dia ideal para dividirmos com os senhores, para 
aumentar ainda mais o nível de consciência do problema da desigualdade 
que vive hoje a raça negra com relação à raça branca. Queremos dividir esse 
dia com os senhores e propor que seja, também, o dia nacional contra a 
globalização. (- Palmas.) Essa consciência que precisamos ter, de uma 
realidade dos nossos irmãos que vivem numa situação de desigualdade é a 
mesma que vivemos hoje. Temos tudo para nos aprofundarmos ainda mais 
nesse campo de desigualdade entre a população dos países do norte e 
países do sul. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
apresentamos nossa mensagem de confraternização com as entidades do 
Movimento Negro aqui presentes, bem como com os demais participantes 
desta reunião. A todos, muito obrigado pelo prestigioso comparecimento. 

A Presidência gostaria de agradecer a presença do Sr. José Francisco de 
Sales Lopes, Presidente da BELOTUR, que representa, neste ato, o Prefeito 
Célio de Castro. Queremos dizer do nosso reconhecimento da luta para que 
a Prefeitura tivesse uma secretaria com esse fim. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença. 
ATA DA 53• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/11/99 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 

Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de "quorum" 
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição- Votação, 
em 1" turno, do Projeto de Lei n" 410/99; questão de ordem; chamada para 
verificação de "quorum"; existência de número regimental para discussão -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 540/99; designação de relator; 
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão do parecer -
Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 454/99; encerramento da 
discussão; chamada para verificação de "quorum"; existência de "quorum" 
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para votação - Votação, em 1° turno, do Projeto ·de Lei no 410/99; 
requerimento do Deputado Paulo Piau; deferimento; votação do projeto, salvo 
emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 6, 11, 12, 
16, 19, 22 é 23 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 11, salvo destaques; 
aprovação; votação das Emendas n°s 7 a 10, 17, 18, 20.'e 21, salvo 
destaques; rejeição; votação da Emenda n° 7; discurso do Deputado Paulo 
Piau; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; rejeição; 
verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para votação; renovação da votação da Emenda n° 7; rejeição; 
votação da Emenda n° 17; rejeição - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei. 
n° 448/99; requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada e 
Sebastião Navarro Vieira; deferimento; discurso do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira; votação do Substitutivo n" 3, salvo emendas e destaques; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade 
dos Substitutivos n's 1 e 2; votação das Emendas n°s 2 a 5, salvo destaques; 
rejeição; votação da Emenda n° 1; rejeição; prejudicialidade da Subemenda 
n' 1 à Emenda n' 1; votação do parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n° 
3; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; aprovação; declarações 
de voto - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n" 583/99; requerimentos 
dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Miguel Martini e João Leite; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; 
votação das Emendas n°s 1 a 3 e da Subemenda n' 2 à Emenda n° 4, salvo 
destaques; aprovação; votação das Emendas n's 5 a 9 e da Subemenda n° 1 
à Emenda n° 4, salvo destaques; rejeição; verificação de votação; ratificação 
da rejeição; votação da Emenda n' 7; aprovação; votação da Emenda n° 8; 
aprovação; votação da Emenda n° 9; discursos dos Deputados João Leite e 
Chico Rafael; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4; rejeição; prejudicialidade da 
Emenda n' 4- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n" 454/99; aprovação -
Questões de ordem - Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro- Antônio Júlio -
Antônio Roberto- Arlen Santiago- Bené Guedes- Bilac Pinto- Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar- Hely Tarqüínio- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
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- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha- Márcio Kangussu- Maria José Haueisen -Maria Tereza Lara- Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Ás 9h15min, a lista de 

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

18 Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" 

qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas que 
há número regimental para a apreciação das demais matérias constantes na 
pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 410/99, do Governador do 
Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transporte -
FUNTRANS. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas de n°S 1 a 3, que apresentou. A Comissão de 
Transporte concluiu por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3, da 
Comissão de Justiça, e 4, que apresentou. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela aprovação das 
Emendas n°s 5, 6, 11, 12, 16, 19, 22 e 23 e da Subemenda n° 1, que 
apresenta, à Emenda n° 11, e pela rejeição das Emendas n°s 7 a 10, 13 a 15, 
17, 18, 20 e 21. As Emendas n°s 13 a 15 foram retiradas pelos autores. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 

para verificação de "quorum", pois me parece que não o temos nem mesmo 
para a discussão das matérias em pauta. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados, para verificação de "quorum". 
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O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados. Não há 

"quorum" para votação, mas o há para a discussão das matérias em pauta. 
Discussão, em 1°- turno, do Projeto de Lei n° 540/99, do Deputado Carlos 

Pimenta, que dispõe sobre a busca de pessoas desaparecidas. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos 
Humanos perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência, nos termos 
do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da. matéria o 
Deputado Antônio Júlio e indaga de S. Exa. se está em condições de emitir o 
seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. " 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, vou fazer uso do prazo· 
regimental. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 454/99, do 
Governador do Estado, que altera dispositivo da Lei n° 11.988, de 21/11/95, 
que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Comunidades. A 
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência, 
antes de colocar o projeto em votação, solicita ao Sr. Secretário que proceda 
à chamada dos Deputados, para verificação de "quorum". 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para votação. 
Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 410/99, do Governador do 

Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transporte -
FUNTRANS. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou. A Comissão de 
Transporte concluiu por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 3, da 
Comissão de Justiça, e 4, que apresentou. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela aprovação das 
Emendas n°s 5, 6, 11, 12, 16, 19, 22 e 23 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 
11, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°S 7 a 10, 13, 14, 15, 17, 
18, 20 e 21. As Emendas n°s 13 a 15 foram retiradas pelos autores. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita, nos termos 
regimentais, a votação destacada das Emendas n°S 7 e 17 ao Projeto de Lei · 
n° 410/99. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o · 
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°S 1 a 6, 11, 12, 
16, 19, 22 e 23 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 11, que receberam parecer 
pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as 

----

~~----------------------------------------------------_J 



,. 
I' 270 

Emendas n°s 7 a 10, 17, 18, 20 e 21, que receberam parecer pela 
rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 7, que foi 
destacada e recebeu parecer pela rejeição. Com a palavra, para encaminhar 
a votação da emenda, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não entendo a 
razão pela qual, no relatório final, a nossa emenda ficou fora, foi rejeitada 
ontem. Não pude acompanhar o processo, porque estava em Brasília e tive a 
surpresa de ver a minha emenda rejeitada. É uma emenda que vem 
complementar o projeto. Não estou aqui na expectativa de fazer oposição ao 
projeto. Simplesmente, inseri mais duas instituições - isso foi uma 
reivindicação da sociedade, da comunidade - no membro gestor do 
CONTRANS; um representante da Federação das Empresas de Transporte 
de Passageiros em Minas Gerais e um representante da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas de Minas Gerais. Elas têm tudo que ver 
com transporte; portanto, fiquei surpreso ao não ver, no relatório final, essa 
emenda, que não tira nada do projeto, não o diminui em nada. Pelo contrário, 
o processo é democrático. Se são empresas absolutamente relacionadas 
com o transporte, como podem ficar fora da administração de um fundo que 
diz respeito ao transporte? 

Tenho a certeza de que o problema não tem relação com números, porque 
esses conselhos são consultivos, não são deliberativos. São conselhos que 
apenas opinam sobre um processo. Se ele fosse deliberativo, concordaria 
com a não-inclusão da emenda, porque um conselho deliberativo grande 
atrapalha o processo. Sendo um conselho consultivo, não vejo razão por que 
a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros em Minas Gerais 
e as Empresas de Transporte de Cargas de Minas Gerais fiquem fora desse 
conselho. 

Eu precisaria de uma explicação mais convincente, de que realmente se 
dissesse que essas empresas atrapalham o conselho gestor do FUNTRANS. 

O meu desejo é simplesmente pedir aos Srs. Deputados que analisem a 
questão, porque estamos contrariando o próprio processo democrático. São 
empresas totalmente relacionadas com o tema, e, se houve solicitação da 
sociedade de que elas sejam inseridas no conselho do FUNTRANS, se nós, 
na Assembléia, não a acatamos e se elas estão diretamente relacionadas 
com o transporte, acho que esta Casa não está cumprindo seu papel. 

Gostaria que os Srs. Deputados repensassem a questão e votassem 
favoravelmente à inclusão dessas empresas, a menos que haja -e não quero 
entender desse modo- um complô de instituições que vão gerir o fundo, com 
cartas marcadas. Se existe carta marcada no processo, o Governo tem a 
maioria e pode votar da maneira que quiser. Mas, se esta realmente é uma 
Casa democrática, não vejo razão alguma para que esta minha emenda seja 
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rejeitada, porque ela é democrática, participativa, e não estou sugerindo 
nada esdrúxulo, não estou sugerindo a inclusão de nenhuma entidade alheia 
ao processo de transporte. Acho que, em primeiro lugar, o relator deveria ter 
acatado isso. Segundo, se não acatou, é missão do Plenário corrigir alguma 
deformação que houve no relatório das comissões. Quero pedir aos Srs. 
Deputados que acatem essa emenda. Ela não interfere em nada, só ajuda 
nas decisões que serão tomadas por via do FUNTRANS. 

Não quero me alongar muito, mas desejo pedir que haja compreensão dos 
companheiros. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Pinto Coelho- Sr. Presidente, solicitamos a suspensão 

da reunião por 5 minutos, para a busca de entendimentos. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos, 
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente- Estão reabertos os trabalhos. Em votação, a Emenda no 

7, que foi destacada e recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo painel eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há "quorum" para 

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

o Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Temos, 

portanto, "quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação da 
Emenda n° 7 _ Em votação, a Emenda n° 7, que foi destacada e recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como ~e 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 17, que lambem 
foi destacada e recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 410/99 com as Erne0das nos 1 a 6, 
11 12 16 19 22 e 23 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 11. A Comissão de 
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Estado, que revoga a Lei n° 12.459, de 13/1/g?, e a Lei n° 12.763, de 
14/1198. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou por 
sua aprovação com a Subemenda n° 1, que apresentou, à Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A 
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 3, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo n° 2 e das Emendas n°s 2 a 5. Vêm à Mesa 
requerimentos dos Deputados Antônio Andrade e Sebastião Navarro Vieira, 
em que solicitam, respectivamente, a votação destacada da Emenda n° 1 e 
do parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n° 3. A Presidência defere os 
requerimentos, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Nos termos do inciso IV do § 2° do art. 279 do Regimento Interno, 
será submetido a votação, em primeiro lugar, o Substitutivo n° 3. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esta é uma manhã que, a meu ver, não engrandece o atual 
Governo, e espero que o Poder Legislativo, pela compreensão dos nobres 
Deputados, possa sair engrandecido. O Governador do Estado, quando em 
campanha, buscando o voto dos servidores do Estado de Minas Gerais, 
enfatizou veementemente que em seu Governo haveria respeito e 
valorização desses servidores. Mas, mais uma vez, o Governador agride 
seus servidores, e hoje sinto-me, de forma especial, acabrunhado por ter de 
participar de uma sessão em que o Governador do Estado propõe à 
Assembléia Legislativa a revogação das Leis n°s 12.459 e 12.763, ambas de 
minha autoria, aprovadas unanimemente por esta Casa e sancionadas pelo 
ex-Governador Eduardo Azeredo, fazendo justiça aos Diretores escolares do 
Estado de Minas. 

Esta Casa entendeu, pela unanimidade de seus membros, assim como o 
Governo do Estado na ocasião, que os Diretores escolares mereciam urn 
tratamento diferenciado e especial, porque deles se exige muito. O Diretor 
não tem férias - a lei estabelece férias para o Diretor, mas obriga-o a preparar 
o ano letivo na época em que as está gozando. O Diretor escolar tem de ser 
psicólogo e Delegado de Polícia. Ele interfere na familia de seus alunos, 
acudindo-as na pobreza. Devido à ineficiência do Estado, que não repara os 
prédios públicos e às vezes não fornece merenda adequada, é o Diretor 
quem sai às ruas, pedindo a colaboração da comunidade para consertar um 
telhado, pintar uma escola ou melhorar a merenda escolar de seus alunos. 

O Diretor escolar merece úm tratamento diferenciado e especial. A lei de 
apostilamento diz que todo servidor que ocupa cargo comissionado, ao 
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completar dez anos no cargo, é apostilado. Mas o Diretor escolar, desde 
que passou a ser eleito, ficou impedido de cumprir esses dez anos. A lei do 
Sr. Walfrido dos Mares Guia permitia uma reeleição; com mandato de três 
anos, ou seja, o Diretor só poderia ficar por seis·anos na-direção da escola. 
Agora não é diferente: o Dr. Murilio Hingel estabelece mandato único de 
quatro anos, sem possibilidade de reeleição. Assim, todos os demais 
servidores do Estado, quando ocupam cargo de confiança, podem se 
apostilar ao término de dez anos, mas o Diretor escolar não. Foi por essa 
razão que apresentamos os projetos de lei que se tornaram essas duas leis, 
permitindo que o Diretor escolar se apostilasse ao final de dois mandatos na 
função. E o Governador, agora, manda para esta Casa um projeto de' lei 
simples, sem maior justificativa, revogando as duas leis que permitem o 
apostilamento do Diretor. · ' 

Para não perder os dedos quando levam os anéis, ficamos preocupados,' 
sabendo que a base de apoio ao Governo nesta Casa é muito expressiva; 
contra tão-somente 20 Deputados da Oposição, e procuramos, junto com os 
Líderes do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do PT, Deputado 
Rogério Correia, e o Secretário da Educação, fazer uma negociação. 
Estabelecemos que isso vai destacado no parágrafo único do art. 1°. 

Mas esperamos, Srs. Deputados, que não haja necessidade de votar esse 
parágrafo único como uma compensação muito pobre, como forma de 
resguardar direito adquirido dos Diretores escolares que já estão concluindo 
o seu mandato. Se esta Casa entender de fazer justiça aos Diretores 
escolares, votará contra o projeto do Governador. 

É isso que venho aqui encaminhar, e peço aos Deputados que honram o 
parlamento mineiro, que representam o povo, que façam justiça aos Diretores 
escolares de Minas Gerais, ficando de pé quando da votação, em 
homenagem a eles. Fiquem de pé, votando contra o projeto do Sr. 
Governador do Estado, que simplesmente lira o direito adquirido, talvez 
porque tenha sido concedido pelo Governo anterior. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 3, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 21 Deputados; votaram "não" 13 

Deputados; está computada a presença de 6 Deputados em reuniões nas 
comissões. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo n° 3. Com a 
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aprovação do Substitutivo n° 3, ficam prejudicados os Substitutivos n°s 1 
e 2. Em votação, as Emendas n°s 2 a 5, que receberam parecer pela 
rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 1, que foi 
destacada e recebeu da Comissão de Administração Pública parecer pela 
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Com a rejeição da Emenda n° 1, fica prejudicada a 
Subemenda n° 1. Em votação, o parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n° 
3, destacado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
infelizmente, a maioria de apoio ao Governo votou contra os Diretores de 
escola. Pedimos a verificação, para que ficassem registrados nos anais da 
Casa os que são contra os Diretores de escolas. Mas, como havia anunciado, 
Sr. Presidente, deixamos perder os anéis para salvar os dedos. Procuramos 
o Secretário Murilio Hingel e negociamos essa proposta destacada que vai 
ser votada agora, como uma forma alternativa de, pelo menos, em um 
desastre tão grande que se comete hoje, tirando direitos de Diretores de 
escolas, resguardar o direito adquirido dos que estão concluindo o seu 
período como Diretor escolar. Por isso, votamos favoravelmente ao parágrafo 
único, agora destacado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o parágrafo único do art. 1° do Substitutivo 
n° 3, destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 448/99 na forma do Substitutivo n° 3. À Comissão de 
Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Queria, nesta oportunidade, enaltecer o 

trabalho desenvolvido pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira em defesa 
das suas convicções. Também, para fazer justiça, devo ressaltar que o 
projeto original encaminhado pelo Executivo foi objeto do mais amplo 
entendimento entre a bancada governista, o Deputado Sebastião Navarro 
Vieira e o Líder do PT, Deputado Rogério Correia. Houve, no transcorrer da 
busca dos entendimentos, reunião com o próprio Secretário da Educação. 
Nessa oportunidade, com a sensibilidade do Governo Itamar Franco e a de 
seu Secretário da Educação, a proposta original foi aprimorada para 
resguardar os direitos adquiridos, tanto das Diretoras que estavam exercendo 
o seu segundo mandato, que terão a aposentadoria integral, nos termos da 
lei até então vigente, como das Diretoras que estão no exercício do seu 
primeiro mandato, para as quais também ficou assegurado o direito aos 50% 
correspondentes ao apostilamento. Por essa razão, era imprescindível que, 
na declaração de voto, para fazer justiça ao trabalho do Deputado Sebastião 
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Navarro Vieria e à sensibilidade do Governo, era importante que 
trouxesse a público, neste momento, todo o trabalho que foi desenvolvido 
para desaguar na aprovação da lei que acabamos de votar. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha -Sr. Presidente, faço minhas•as palavras do 
Líder do Governo na Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e cumprimento o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que muito se empenhou pela elaboração 
de um projeto que não fosse exatamente como o Governo pretendia. Por 
outro lado, devo dizer-lhe que não concordo com sua afirmação de que 
tenhamos votado contra as Diretoras. 

Sou professor e tenho sensibilidade para o assunto. Pretendia até integrar 
a Comissão de Educação nesta Casa, mas, por alguns motivos, não a 
integro. Assim sendo, colaborei no que pude para que tivéssemos o melhor 
acordo, que pode não ter correspondido "in totum" ao que as Diretoras 
queriam, mas que, sem dúvida, foi melhor que o primeiro encaminhamento 
do Governo e superior ao que ele pretendia de inicio. 

É preciso reconhecer que o instituto do apostilamento, assim como outros 
institutos, está em xeque por causa do momento que estamos vivendo no 
Estado e no Brasil. É importante ver essas dificuldades e dizer que, irmanado 
aos Deputados Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira, fiz o que foi 
possível e o que minha consciência apontou como o melhor para as 
Diretoras. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, parabenizamos a Assembléia 
pela modificação feita no projeto inicial do Governo e o Governo por havê-la 
aceitado. É bom ter uma regra única; porém, se não houvesse a modificação, 
as pessoas que estavam cumprindo mandato teriam seu direito adquirido 
ameaçado. A regra da transição, que dá direito ao apostilamento integral a 
quem está completando seu segundo mandato e de 1/6 por ano aos demais, 
é uma vitória desta Casa e das Diretoras de Minas Gerais. 

··-

A Deputada Maria Tereza Lara - Assinamos a emenda com os Deputados 
Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira, mas temos de fazer justiça tanto 
a esta Casa quanto ao Governador, representado pelo Secretário Murilio 
Hingel, no que diz respeito ao Substitutivo n° 3, que garante o que está 
especificado na Emenda n° 1. Nele está claro: "Ao servidor que, até a data da 
publicação desta lei, tenha exercido e esteja exercendo cargo em comissão 
de Diretor de estabelecimento estadual de ensino, nos termos das referidas 
leis no "caput" deste artigo, fica assegurada a continuidade da percepção dos 
vencimentos, das gratificações e das demais vantagens inerentes ao cargo;• 
na seguinte proporção: valor integral no segundo mandato e valor.-
proporcional no primeiro mandato". 

Sou professora aposentada do Estado, fui Diretora por cinco anos e meio. 
Como tal, tenho acompanhado a questão do magistério e quero, de público, 
elogiar o Secretário Estadual, Prol. Murilo Hingel, ·.que tem, 
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democraticamente, discutido as questões e recebido as comunidades. 
Não faz mais por falta de recurso. Nesse caso, está garantido o que foi 
negociado com ele. 

Como ex-Diretora, deixo registrado que não estou votando contra as 
Diretoras. Pelo contrário. O que se votou foi a garantia dos direitos adquiridos 
quando já se estava acabando com o apostilamento. O próprio Sind-UTE é 
contra o apostilamento como um todo. Daqui para a frente, o que queremos é 
uma carreira que valorize o magistério, e não o apostilamento. 

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, declaramos que votamos de 
acordo com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, isto é, contra a aprovação 
desse projeto, mas não podemos deixar de agradecer ao relator, que acolheu 
a Emenda n° 5, de nossa autoria, que resguarda o direito adquirido pelo 
funcionalismo. Como disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira, é preferível 
perder os anéis a perder os dedos. Gostaríamos de agradecer à relataria que 
incorporou no Substitutivo n° 3 a nossa emenda, que resguarda o direito 
adquirido dos Diretores. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1" turno, do Projeto de Lei n° 583/99, do 
Governador do Estado, que suprime incisos e dá nova redação a dispositivos 
da Lei n' 12.278, de 29/7/96, que instituiu contribuição previdenciária para o 
custeio parcial de aposentadoria de servidores públicos. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 
5, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1, 2, 3 e 5, da Comissão de Justiça, e com a 
Emenda n° 4, da referida Comissão, na forma da Subemenda n° 1, que 
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação 
do projeto com as Emendas n°s 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de 
Justiça, e pela rejeição das Emendas n°s 4 e 5, da referida Comissão, e da 
Subemenda n° 1, da Comissão de Administração Pública, à Emenda n° 4, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Publica, que opina pela aprovação da Subemenda n° 2 à 
Emenda n° 4, da Comissão de Justiça, que apresenta, ficando prejudicadas 
as Emendas n°s 6, 7, 8 e 9. Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados 
Antônio Andrade, Miguel Martini e João Leite, em que solicitam, 
respectivamente, a votação destacada das Emendas n°s 7 e 8; da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 4; e da Emenda n° 9. A Presidência defere os 
requerimentos, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°S 1 a 3 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 4, que 
receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, as Emendas n°s 5 a 9 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4, que 
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receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitadas. 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente·- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "nãci" 23 

Deputados; foi computada a presença de 6 Deputados em reuniões de 
comissão. Está, portanto, ratificada a rejeição das Emendas n°s 5 a 9 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. Em votação, a Emenda n° 7, destacada, 
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 8, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 9, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Com 
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente e Srs. Deputados, consideramos 
que essa é uma emenda importante, porque trata da devolução das 
contribuições cobradas sobre os proventos de aposentadoria dos servidores 
inativos civis e militares da administração direta e das autarquias e fundações 
do Poder Executivo, dos servidores, Auditores e Conselheiros inativos do 
Tribunal de Contas do Estado, dos membros e servidores do Ministério 
Público e dos servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa falecidos 
até a data da vigência dessa lei. 

No nosso entendimento, a Emenda n° 4 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 
4, apesar de atenderem os inativos, não atendem os pensionistas. Ao 
apresentar a emenda e destacá-la, a nossa idéia é que alcancemos também 
os pensionistas, que dependem desse recurso. Encaminhamos pela 
aprovação da Emenda n° 9, para que sejam incluídas as pensionistas e que 
elas sejam atendidas nessa legislação. Esperamos o apoio dos Deputados 
para a inclusão das pensionistas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Chico Rafael. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, a questão levantada pelo 
Deputado João Leite relativamente às pensionistas já foi contemplada pela 
Subemenda n° 2 à Emenda n° 4, até de forma mais ampliada. A emenda do 
Deputado João Leite previa inicialmente a restituição em favor das 
pensionistas, enquanto a subemenda aprovada pela Comissão de 
Administração Pública prevê a restituição, no caso da inexistência de 
pensionista, em favor dos herdeiros do falecido. Assim, não está havendo 
qualquer prejuízo para os inativos, conforme disse o Deputado João Leite. 
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Por isso, encaminho contra a emenda apresentada por esse Deputado, 
uma vez que o que ele alegou já foi contemplado pela Subemenda n° 2 à 
Emenda n° 4. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 9, destacada, que recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

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

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

-Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 1 O Deputados; votaram "não" 29 

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 9. Em votação, 
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, com o 
resultado das últimas votações, prejudicada a Emenda n° 4. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 583/99 com as Emendas n°s 1 a 3, 
7 e 8 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 4. À Comissão de Administração 
Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 454/99, do Governador do 
Estado, que altera dispositivo da Lei n° 11.988, de 21/11/95, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento de Comunidades. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, apresento esta 

questão de ordem como Li der do PFL. Chegou ao meu conhecimento que V. 
Exa., Sr. Presidente, hoje pela manhã, no programa "Bom Dia, Minas", da 
Rede Globo, e também em declarações à Radio Itatiaia, proferiu declarações 
desairosas sobre um membro da minha bancada. Como Li der do PFL venho 
registrar um veemente protesto contra as declarações de V. Exa. Entendo 
que é obrigação minha, como Lider da bancada, defender os seus membros, 
e entendo que, como Presidente da Assembléia, é obrigação de V. Exa. 
defender este Poder como um todo e a um poder coletivo constituído por 
cada um dos seus membros. Por isso, Sr. Presidente, registro esse protesto 
contra as declarações proferidas por V. Exa. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, tive a oportunidade de 
acompanhar a entrevista de V. Exa. e lamento a maneira como V. Exa. se 
dirigiu ao Deputado Alberto Hejani. Quero lamentar e dar um testemunho 
pessoal da coragem do Deputado Alberto Bejani como membro da CPI da 
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Carteira de Habilitação, de que tive oportunidade de participar, juntamente 
com o Deputado Doutor Viana, com o Deputado Ivo José, com o Deputado 
Márcio Cunha e com o Deputado Cristiano Canêdo. Em alguns momentos 
tivemos dificuldades, e o Deputado Alberto Bejani, numa situação não muito 
bem explicada de briga de rua, recebeu no seu prédio um tiro. Em Juiz de 
Fora, tivemos vários problemas. Lamento, Sr. Presidente, a maneira como V. 
Exa. se dirigiu ao Deputado Alberto Bejani. Desejo aos Deputados que 
compõem essa nova comissão, que tratará de algo tão importante para nós, 
felicidades. Sabemos como os Deputados ficam expostos, muitas vezes sem 
nenhum apoio e enfrentando instituições do próprio Estado. Estaremos 
apoiando os colegas por já ter experimentado as dificuldades ·em duas 
comissões. Se dentro do próprio parlamento não tivermos apoio, a situação :> 
fica muito difícil. Lamentamos as palavras do Presidente da Assembléia, 
Deputado Anderson Adauto. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüinio- Em nome da Bancada do PSDB, gostaríamos 
de expressar também o nosso descontentamento com as declarações do 
Presidente da Assembléia Legislativa. Acredito que qualquer declaração de 
qualquer Deputado com relação ao trabalho de outro não será bem-vinda. 
Temos que nos tratar com ética, moral e, sobretudo, com muito respeito e 
amizade para que este parlamento possa desenvolver os seus trabalhos, 
principalmente agora que estamos com essa comissão do narcotráfico. 

O Judiciário começa a ser questionado. Quem sabe, poderemos imitar a 
Itália nesse aspecto. Ela já conseguiu muita coisa. O narcotráfico está 
degenerando realmente a sociedade. E, quando do Poder partem críticas aos 
seus componentes, como no caso da CPI do Narcotráfico - existem outras 
críticas que também não são do Presidente - temos o dever de convocar 
todos aqui, para que possamos trabalhar de forma convergente, sem uma 
crítica precipitada. Trabalhando unidos, poderemos esclarecer essas 
mazelas, como o caso do narcotráfico, grande mal que está destruindo a 
sociedade brasileira. Essa é a posição da Bancada do PSDB, Sr. Presidente. 

O Deputado Amilcar Martins - Também gostaria de registrar a minha 
tristeza e minha palavra de protesto e inconformismo pela forma como V. 
Exa. se referiu ao Deputado Alberto Bejani. Todos nós desta Casa sabemos 
bem da posição corajosa, destemida e de independência do Deputado 
Alberto Bejani. Portanto, fica aqui a minha palavra de tristeza, de desalento e 
de protesto em relação a isso. · -~ 

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria apenas de esclarecer aos ' 
Deputados que tem também a mesma admiração que todos têm pelo · 
Deputado Bejani. Em nenhum momento o Presidente quis atingir a pessoa-do 
Deputado. A Presidência entendeu, naquele momento, em função das 
declarações que ouviu dos jornalistas, a necessidade não de atacar o 
Deputado, mas de fazer a defesa da CPI. Todos os Deputados sabem que o 
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caminho que a CPI irá trilhar será extremamente difícil, porque é uma 
área nova e hostil para todos os membros desta Casa. Mesmo assim, em 
função de compreensão e sensibilidade, ela resolveu, pela primeira vez, 
avançar em um assunto que está ganhando a guerra junto às famílias, junto à 
sociedade. Ela não podia, de forma alguma, principalmente no momento em 
que estava sendo constituída, ser criticada por qualquer membro desta Casa. 
Acredito que ela será muito criticada por demais por pessoas que não fazem 
parte desta Casa. Teremos uma série de ameaças a seus membros. Estou 
antevendo uma série de ameaças a seus membros, já estou antevendo as 
dificuldades. Aproveito a presença do Deputado Bejani para lhe dizer que não 
houve intenção da Presidência de ofendê-lo, mas de fazer a defesa de 
determinados membros da CPI. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a 

votação de propostas de emenda à Constituição, a Presidência encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também de 
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

*Sem revisão do orador. 
ATA DA 6a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de outubro de mil novecentos 

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor 
Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael e Ermano Batista, membros da 
Comissão de Administração Pública; Márcio Cunha, Arlen Santiago, Eduardo 
Hermeto, Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por 
indicação da Liderança do PSDB) e Ivo José (substituindo este ao Deputado 
Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT ), membros da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana , dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar os Pareceres para o 1° Turno do Projeto de Lei n' 424/99, do 
Procurador-Geral de Justiça, que altera o plano de carreira do servidor efetivo 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O 
Presidente informa que foram designados relatores da matéria os Deputados 
Doutor Viana, pela Comissão de Administração Pública, e Rogério Correia, 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o 
Deputado Doutor Viana emite seu parecer pela aprovação da matéria com as 
Emendas n's 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Registra-se neste momento a 
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presença dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Antônio Carlos 
Andrada. Na ausência do Deputado Rogério Correia, o Presidente redistribui 
a matéria ao Deputado Ermano Batista, que, na oportunidade, emite seu 
parecer pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência· agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Doutor Viana - Miguel Martini • Agostinho 

Patrús - Arlen Santiago- Antônio Júlio- Adelmo Carneiro Leão- Mauro Lobo. 
ATA DA 25• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de novembro de mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão e Cristiano Canêdo 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, ~ 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado César de Mesquita, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente passa a Presidência 
ao Deputado César de Mesquita para dar prosseguimento aos trabalhos. O 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. A Presidência concede a palavra ao Deputado 
Cristiano Canêdo, que procede à leitura de seu parecer sobre o Projeto de 
Lei n° 427/99, em turno único, o qual conclui pela aprovação na forma do 
Substitutivo n' 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
a Emenda n' 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. O 
Presidente indaga ao Deputado Adelmo Carneiro Leão se está em condições 
de apresentar o seu parecer sobre o Projeto de Lei n' 529/99. O relator, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicita o prazo regimental, pedido que é 
deferido pela Presidência. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e á 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 852 e 858/99. Ao retomar a Presidência, o Deputado 
Edson Rezende informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei 
n° 46/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o Conselho 
Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências. A seguir, o 
Presidente convida para tomar assento à mesa a Sra. Eva lrena Kurek, 
representando o Secretário de Estado da Saúde; Sr. Carlos Henrique de 
Melo, Diretor do Departamento de Saneamento Básico de Brasília ; Sra. 
Maria do Carmo lara, Deputada Federal. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Adelmo Carneiro leão, autor do requerimento que 
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motivou o convite. A Presidência passa a palavra aos convidados na 
ordem acima mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Participam dos debates os Srs. Vicente de Paula e Saulo Pereira, ambos da 
COPASA-MG e Weber Coutinho. A seguir, o Deputado Edson Rezende 
apresenta requerimento em que solicita seja enviado ofício ao Ministro da 
Saúde, manifestando a opinião contrária desta Comissão a uma possível 
privatização do sistema de saneamento básico do Pais, permanecendo esse 
sistema sob o controle do Governo e da sociedade. Ato contínuo, o Deputado 
César de Mesquita submete a votação o requerimento acima mencionado, o 
qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leão -

Arlen Santiago. 
ATA DA 21" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia dezesseis de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe 
Brandão, Alberto Bejani, Márcio Cunha e Pastor George, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Pastor George, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a debater o 
remanejamento das verbas destinadas ao turismo, constantes no orçamento 
anual, tendo em vista a criação da Secretaria de Turismo, e apreciar a 
matéria constante na pauta. A Presidente registra a presença dos Srs. Paulo 
Roberto Araújo, chefe da assessoria de planejamento da SEPLAN, e 
Benjamim Nunes, membro da equipe de estruturação da Secretaria de 
Turismo, tece seus comentários iniciais e concede a palavra aos convidados. 
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Após as 
considerações finais, a Presidente agradece a presença dos convidados e 
suspende os trabalhos para que eles possam se retirar. Reaberta a reunião, 
a Presidente passa à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
Alberto Bejani, relator do Projeto de Lei n° 502/99, emite parecer pela 
aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Pastor 
George, relator do Projeto de Lei n° 533/99, emite parecer pela aprovação da 
matéria com a Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, a Subemenda n° 1 à 
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Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e as Emendas n°s 3 e 4, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, 
a Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e votação de proposição não sujeita à apreciação do Plenário. Submetido a 
votação, é aprovado o Requerimento n° 853/99. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,- convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Alberto Bejani, Presidente- Pastor George- Amilcar Martins. 

ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de · 

novembro de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das· 
Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José 
Haueisen, Carlos Pimenta e Dimas Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 

1
a 

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente comunica que o Sr. Aelton José de Freitas, Presidente da 
EMATER-MG, encaminhou documentação contendo informações referentes 
ao Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-Árido Mineiro, 
conforme solicitação feita anteriormente. Determina que os documentos 
sejam anexados aos autos, ficando à disposição dos membros para consulta. 
A Presidência informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Sérgio Luís 
Amaral Ferreira, Diretor da SUDENOR, e Marcelo Lignani Siqueira, 
Presidente da COPASA-MG, representado este último pelos Srs. Valter Vilela 
Cunha, Superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, e Ronaldo 
de Luca Ferraz Gonçalves, Gerente de Divisão de Recursos Hídricos, ambos 
dessa Companhia, e convida-os a compor a Mesa dos trabalhos. Com a 
palavra, os Srs. Valter Vilela Cunha e Sérgio Luís Amaral Ferreira fazem suas 
exposições. O Deputado Dimas Rodrigues se ausenta da reunião, sendo 
substituido pelo Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do·· 
PMDB. Na fase dos questionamentos, fazem perguntas aos convidados os 
Deputados Carlos Pimenta, Luiz Tadeu Leite e Maria José Haueisen,' 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente passa a palavra aos _. 
convidados, para que façam suas considerações finais, oportunidade em que 
o Sr. Sérgio Luís Amaral Ferreira entrega documentos à Presidência. O 
Deputado Marcelo Gonçalves recebe a documentação e solicita à assessoria 
que seja anexada aos autos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca os membros 
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
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Marcelo Gonçalves, Presidente - Bilac Pinto - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia- Dimas Rodrigues. 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 14.199 
Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Paulo, Elbe Brandão e Álvaro Antônio, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Álvaro 
Antônio, declara aberta a reunião e informa não haver ata a ser lida, por se 
tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar relator da matéria. A seguir, o 
Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de votação aos 
Deputados e convida o Deputado João Paulo para atuar como escrutinador. 
Apurados os votos, anuncia-se a eleição do Deputado Álvaro Antônio para 
Presidente e do Deputado João Paulo para Vice-Presidente. O Presidente 
"ad hoc" proclama o resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-
Presidente eleito, que o declara empossado como Presidente. O Presidente 
Álvaro Antônio assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele 
depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado João 
Paulo. Logo após, a Presidência designa a Deputada Elbe Brandão como 
relatora da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Elbe Brandão - Sebastião Costa. 

ATA DA 23• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sebastião Costa, Antônio Carlos Andrada, Edson Rezende, José Milton e 
Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença do Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Milton, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a avaliar e encaminhar as propostas constantes no documento 
final do Seminário de Educaçào, realizado pela Assembléia Legislativa. O 
Presidente informa que designou, no dia 22, os Deputados João Pinto Ribeiro 
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para relatar o Projeto de Lei n° 340199; Dalmo Ribeiro Silva para relatar os 
Projetos de Lei n°s 360, 423 e 656199; Antônio Carlos Andrada para relatar o 
Projeto de Lei n° 422/99; e José Milton para relatar o Projeto de Lei n° 
629199. A seguir, o Presidente registra presença dos seguintes convidados: 
Srs. Clemansur Salino, do Conselho Estadual de Educação; e Nilo Furtado 
Teodoro, da União Nacional de Grêmios Estudantis; e as Sras. Maria do 
Carmo Menecucci, do Fórum Permanente de Educação Especial; Rita de 
Cássia Coelho, do Fórum Mineiro de Educação Infantil; Isabel Cristina F. C. 
Pinto do Fórum Mineiro de Jovens Adultos; Maria do Carmo Frias, da 
Secr~taria de Estado da Educação; Tereza Cristina Alves de Mello, d;e · 
Secretaria de Educação de Belo Horizonte; e Áurea Regina Damasceno, do • 
Sindi-UTE. Participam, ainda, Denise, assessora do Deputado Rogério· 
Correia, e os consultores da Casa Francina Ribeiro e Ricardo de Moura 
Faria. Após as considerações iniciais dos presentes, segue-se amplo debate, 
conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente informa que a 
Comissão se empenhará em que as propostas tenham o seus 
desdobramentos legal e regimental e, aproveitando a oportunidade, submete 
a votação, sendo aprovado, requerimento dos Deputados Rogério Correia e 
Edson Rezende solicitando que a Comissão adote os procedimentos 
necessários para a realização de um fórum técnico com a finalidade de 
elaborar parâmetros e diretrizes para a política de educação de jovens e 
adultos e proceder a ampla discussão sobre o ensino profissionalizante, 
conforme propostas originárias do seminário legislativo. Antes do 
encerramento dos trabalhos, o Presidente comunica a aposentadoria do 
consultor Ricardo de Moura Faria, professor de História da FAFI e autor de 
livros da área, que sempre colaborou para o bom andamento dos trabalhos 
dos parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro 

Silva- João Pinto Ribeiro. 
ATA DA 2• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 

CONSTRUTORAS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de 

novembro de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Andrade, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 'o · 
Presidente, Deputado Antônio Andrade, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado , dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
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membros presentes. O Presidente, Deputado Antônio Andrade, informa 
que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. A 
seguir, o Deputado Rêmolo Aloise apresenta requerimento solicitando a 
prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por mais 30 dias, a fim 
de coletar dados e informações para a elaboração do relatório final. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Após, os Deputados 
Rogério Correia e Rêmolo Aloise tecem considerações relativas ao relatório 
final da CPI dos Fundos, que contém dados para subsidiar a Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, destinada a ouvir o Sr. Márcio Favilla Lucca de Paula, Gerente de 
Programa do Ministério do Desenvolvimento, de Indústria e Comércio 
Exterior, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Antônio Andrade, Presidente - Doutor Viana - Rogério Correia - Rêmolo 

Aloise. 
ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO FUNDO 

SOM MA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arlen Santiago, Márcio Cunha, João Paulo e Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Rêmolo Aloise, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. Em seguida, o Presidente informa que a 
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3• 
Fase da Ordem do Dia, e são aprovados requerimentos do Deputado João 
Paulo solicitando a prorrogação do prazo da Comissão por mais 30 dias, e do 
Deputado Arlen Santiago, que passa a Presidência ao Deputado João Paulo. 
solicitando se encaminhe oficio aos Vereadores dos municípios seguintes 
informando a posição de cada um sobre a aplicação dos recursos do Projeto 
SOMMA: Araxá, Barbacena, Selim, Bocaiúva. Campo Belo, Carneirinho, 
Divinópolis, Frutal, lbiá, lbirité, Igarapé, lpalinga, llaúna, llurama, João 
Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Nanuque, Ouro Fino, Pará de Minas, 
Paraopeba, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, 
Porteirinha, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Bárbara, São 
Sebastião do Paraíso, Santa Vitória, Sete Lagoas, Teófilo Otôni, Timóteo, 
Três Corações, Tupaciguara, Uberaba, Unaí e Varginha. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1 g99. 
Arlen Santiago, Presidente- Márcio Cunha- Rêmolo Aloise- João Paulo. 

ATA DA 30• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Erma no 
Batista, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Bené Guedes e Paulo Piau, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência, informa que a reunião se 
destina a apreciar matéria constante na pauta e acusa o recebimento das 
proposições a seguir relacionadas para as quais designou relatores: Projetos 
de Lei n°S 678 e 679/99 - Deputado Agostinho Silveira; 690/g9 - Deputado 
Paulo Piau; 682 e 687/99 - Deputado Antônio Júlio; 679, 680 e 686/99 -
Deputado Ermano Batista; 681 e 688/99 - Deputado Eduardo Daladier; 
685/99 - Deputado lrani Barbosa; 683, 684 e 691/99 - Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Passa-se á fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos 
Projetos de Lei n°s 483 na forma do Substitutivo n° 1 e 640/99 (relator: 
Deputado Paulo Piau); 599 e 665/99, este com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Antônio Júlio); 646/99 (relator: Deputado Bené Guedes); 649 e 
678/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); e os que concluem pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de 
Lei n°s 611/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 634 e 635/99 (relator: 
Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 648/99 (relator: Deputado Antônio Júlio). 
O Projeto de Lei n° 498/99, que recebeu parecer do relator, Deputado 
Antônio Júlio, concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, e o Projeto de Lei Complementar 
n°17/99, que recebeu parecer do relator, Deputado Ermano Batista, 
concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as 
Emendas n°s 1 a 13, tiveram sua discussão adiadas em virtude de pedidos 
de vista deferidos pela Presidência. O Projeto de Lei n° 685/99 não foi 
apreciado em virtude de sua retirada da pauta atendendo a requerimento do ·• 
Deputado Antônio Júlio aprovado pela Comissão. Passa-se à fase de · 
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a · 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela 
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei 
n°s 38 e 657199 com as emendas que receberam o n° 1 (relator: Deputado 
Antônio Júlio); 644199 (relator: Deputado Paulo Piau); 647 e 658199 (relator: 
Deputado Bené Guedes). Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a 
Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 611, 634, 635 e 648199 
ao Plenário para inclusão em ordem do dia. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, terça-feira, às 
14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier- Paulo Piau . 
. ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quinze horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo 
Braz, Marco Régis e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela o Projeto de Lei n° 75199 e ao 
Deputado Marco Régis o Projeto de Lei n° 126199. Encerrada a 1• Parte dos 
trabalhos, passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 75199 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 126199 
(relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1 g99. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia- Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 5• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
Às quatorze horas do dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparece no Plenário o Deputado João Leite, membro da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Agostinho 
Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite, Maria Olívia, 
Márcio Cunha, Márcio Kangussu, Sebastião Costa e Sebastião Navarro 
Vieira. O Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, informa 
que ela se destina a discutir o tema "segurança dos taxistas: sinal vermelho 
para a violência", e convida a compor a Mesa os Srs. Newton Ribeiro, 
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Superintendente-Geral da Polícia Civil, representando o Secretário da 
Segurança Pública; Roberto Carvalho, Vereador, representando a Câmara 
Municipal de . Belo Horizonte; Cel. Severo Augusto da S1lva Neto, 
Comandante de Policiamento da Capital; José de Fátima Furbino, membro da 
Comissão de Segurança dos Taxistas; Eduardo Costa, jornalista da Rádio 
Itatiaia; Isaías Pereira, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos 
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores 
_ SINCAVIR -; Eduardo Lima Caldeira, membro da Associação dos 
Condutores Auxiliares de Táxis- ACAT -; Angel Eguinoa, Gerente de Táxi e 
Transporte Escolar da BHTRANS, representando o Presidente d.a BHTRANS; 
Josué Cláudio de Souza Filho, representando as Centra1s de Rad1o TaXI. Em 
seguida, o Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem à 
reunião, faz suas considerações iniciais sobre o assunto em pauta. Passa-se 
à fase de exposições, quando a palavra é concedida aos componentes da 
Mesa, conforme consta nas notas taquigráficas. Neste momento, o Sr. 
Eduardo Costa entrega ao Deputado João Leite cópia de denúncia formulada 
pelo Sr. Edison Silva a respeito de improbridade administrativa em ltur:'ma. 
Ato contínuo, o Presidente informa que no d1a 6 de dezembro havera um 
seminário sobre segurança pública, prorroga a reunião por 1 hora, com base 
no art. 5°, § 1°, da Deliberação da Mesa n° 1.728, de 1999, e passa a 
apresentar as questões encaminhadas pelos participantes e pelos 
telespectadores, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara -.Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 3• REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CPI DO IPSM 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cabo Morais, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e _:'ábio 
Avelar (substituindo este ao Deputado Márcio Kangussu, por 1nd1caçao da 
Liderança do PPS), membros da supracitada Comissão. Havendo nú'!lero 
regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reumao e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodngues: 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual. é dada por aprovad_? e e 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente mforma que a reun1ao se 
destina a ouvir os Coronéis PMs Pedro Seixas da Silva e Leonel Archan)O 
Affonso ex-Diretores-Gerais do IPSM, e Mamede Campanha de Souza, 
Diretor-Geral do IPSM, e a discutir e votar proposições da Comissão:. São 
ouvidos os depoentes, cada um por sua vez, a quem são prestados o~ 
esclarecimentos sobre o funcionamento das CPis. Cada depoente e 
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devidamente qualificado e responde às perguntas feitas pelos membros 
da Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente - Sargento Rodrigues - Fábio Avelar - Cabo 

Morais. 
f': TA DA 9• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quinze horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Maria 
Olívia e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por 
indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia os Projetos de Lei n°s 57, 105, 
201 e 357/99 e ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva os Projetos de Lei n°s 454 e 
455/99. Encerrada a 1• Parte dos trabalhos, passa-se à 1" Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 57, 105, 201 e 357/99 
(relatora: Deputada Maria Olívia), 454 e 455/99 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999_ 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia - Marco Régis- Djalma Diniz_ 

ATA DA 10• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quinze horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Maria 
Olivia, Marco Régis e Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimenlo do Deputado 
Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, o 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia o Projeto de Resolução n° 
309/99 e os Projetos de Lei n°s 93, 108, 108 e 295/99 e ao Deputado Marco 
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Régis os Projetos de Lei n°s 449, 219, 548 e 584/99. Encerrada a 1 • Parte 
dos trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final do Projeto de Resolução n° 309/99 e dos Projetos de Lei n°s 93, 108, 
295/99 (relatora: Deputada Maria Olívia) e 449/99 (relator: Deputado Marco 
Régis). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 219, 548 e 584/99 (relator: Deputado Marco 
Régis). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença· 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 2/12/99, às 9h45min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco _Régis - Dalmo Ribeiro Silva. 

TRAMITAÇAO DE PROPOSIÇOES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 480/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Cabo Morais, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Pró-Defesa Ambiental -
FPDA -,com sede no Município de Lavras. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmente o 
projeto, que foi considerado jurídico, constitucional e legal na forma em que 
foi apresentado. 

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este órgão 
colegiado examiná-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, VIII, 
alíneas "c" e "f', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Pró-Defesa Ambiental é uma entidade civil sem fins lucrativos. 

As suas atividades configuram salutar exercício de cidadania, seja pela 
conscientização da importância de um ambiente ecologicamente equilibrado, 
seja por ações em prol da implantação de áreas verdes, reservas ecológicas 
e parques, para maior integração do homem na natureza. 

Visto que a proteção ao meio ambiente é competência material de 
responsabilidade não só dos entes que compõem a Federação, mas também 
da sociedade em geral, consideramos oportuno estimular e prestar 
reconhecimento a iniciativas de colaboração com o poder público nessa 
tarefa, como o faz a entidade em tela. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 480/99 na 
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forma originária. 
Sala das Comissões; 1° de dezembro de 1999. 
Antônio Roberto, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 655/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei n' 655/99 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Grajaú - ASGRAJAU -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria, vem ela agora a este órgão colegiado, para deliberação conclusiva, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária do Bairro Grajaú trabalha junto aos segmentos 

mais necessitados, congregando os moradores do bairro e da região com o 
objetivo de promover a defesa de seus interesses comuns, a proteção do 
meio ambiente e atividades culturais. 

Pelo trabalho desenvolvido em favor da comunidade, entendemos ser 
meritório declarar a Associação de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 655/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1' de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N" 487/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Silveira, determina a 

inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos nos currículos de 
ensino médio das escolas públicas. 
· Publicada no Diário do Legislativo de 12/8/99, a proposição foi distribuída à 

Comissão de Constituição e Justiça, que lhe reconheceu a 
constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em pauta, que determina inclusão de disciplina no currículo das 

escolas públicas de ensino médio, não nos parece ajustar-se ao que 
prescreve a Lei Federal n' 9.394, de 20/12/96, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB -, que diz: 

"Art. 12- Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
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as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
1 - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
··········································--·······················-····· 

• Art. 13- Os docentes incumbir-se-ão de: · " .,. 
1 -participar da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;. 
···················--··-········································ ·-·-······ 
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Art. 26 -Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter. uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela.". -

O que se depreende dessas normas é que a educação brasileira, ·no · 
tocante à atividade que se deve realizar na escola, foi profundamente 
modificada. 

Os currículos escolares e o planejamento pedagógico de nossas escolas 
não são mais produto da decisão centralizada das instâncias superiores da 
educação nacional, processo vigente entre nós até há bem pouco tempo. 

Hoje, por força de lei, os interesses reais da sociedade e das comunidades 
em que a escola está inserida são decisivos na produção do currículo e do 
planejamento que deve orientar a atividade escolar do ensino básico. 

Estamos muito longe da época em que a vontade de um grupo de poder se 
impunha à escola como norma legal a ser obrigatoriamente seguida. 

Hoje, a escola deve ser uma resposta concreta, no campo da educação, às 
demandas reais da comunidade, que tem o direito de exigir o ensino que 
mais se ajusta a seus interesses. 

Já passou o tempo em que currículo era norma legal imposta para, 
simplesmente, ser obedecida. Ele deve ser criação da comunidade, da 
escola, dos professores. Nessa matéria, a obediência, quando muito, se deve 
aos parâmetros curriculares gerais, a serem estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Educação, os quais definem os contornos culturais básicos que 
devem orientar os diversos níveis de ensino, ou, dentro deles, a diversidade 
de cursos ou habilitações. O resto é criação autônoma da comunidade. 

Essa é a realidade educacional de hoje , no Brasil da Lei Darci Ribeiro. 
Impor conteúdos curriculares por meio de normas legais é algo que está 

em· fiagrante desacordo com a contemporaneidade de nossas aspirações 
educacionais, ratificadas pela LDB. · ? 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n' 487/99. 
Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Antônio Carlos 

Andrada . 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 498/99 

<~--------------------------------------------------------J 
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De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o Projeto 
de Lei n° 498/99 dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à 
biodiversidade e do uso alternativo do solo no Estado. 

A matéria foi publicada no "Minas Gerais" de 19/8/99 e distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da proposição. 

Fundamentação 
Com a promulgação da Constituição Federal em 5/10/88, as competências 

do Estado membro foram significativamente ampliadas. Matérias que 
anteriormente eram atribuídas com exclusividade à União passaram para a 
esfera da competência legislativa dos Estados e municípios. Assim ocorreu 
com a legislação de proteção do meio ambiente, da fauna, da pesca, de 
florestas, de defesa do solo, de controle da poluição e dos recursos naturais 
e de responsabilidade por dano ao meio ambiente, nos termos do art. 24, VIl 
e VIII, da Carta Magna. 

Segundo esse dispositivo constitucional, a União, os Estados e o Distrito 
Federal podem legislar concorrentemente sobre tais matérias, cabendo à 
União estabelecer as normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal, 
suplementá-las, para atender as suas peculiaridades, podendo os Estados 
exercer a competência legislativa plena, na hipótese de inexistência de lei 
federal sobre normas gerais. 

O Projeto de Lei n° 498/99, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, tem por objetivo estabelecer normas de proteção à 
biodiversidade e de uso alternativo do solo e definir a política florestal do 
Estado, em consonância com o princípio do desenvolvimento sustentável, 

· implícito no art. 225 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, 
essencial à qualidade de vida, e objetivo da política nacional do meio 
ambiente, nos termos do inciso I do art. 4° da Lei Federal n° 6.938, de 
3118181, recepcionada pelo ordenamento jurídico. 

Em linhas gerais, o projeto está em consonância com as normas federais 
que regulamentam a matéria, em especial o Código Florestal (lei n° 4. 771, 
de 15/9/65), a Lei n° 6.902, de 27/4/81, que dispõe sobre a criação de 
Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências, 
bem como os ditames dos ·arts. 214 a 217 da Constituição do Estado, que 
cuidam especificamente do tema meio ambiente. 
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Não obstante, a proposição apresenta falhas de natureza técnica, 

omissões e também algumas irregularidades jurídicas.. Para sanar tais 
problemas, estamos apresentando, na conclusão, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão · 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 498/99 na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N" 1 
Dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso. 

alternativo do solo no Estado. ··· 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As florestas e as demais formas de vegetação existentes no 

Estado, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e às terras que 
revestem, bem como os ecossistemas por elas integrados, são bens de 
interesse comum, respeitado o direito de propriedade, com as limitações que 
a legislação em geral e esta lei, em especial, estabelecem. 

Art. 2o - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades que 
importem uso alternativo do solo como instrumentos de_ desenv~lvimento 
sustentável serão conduzidas de forma a assegurar o eqUIIIbno ecolog1co e a 
melhoria da qualidade de vida, observadas as seguintes diretrizes: 

1 - proteção e conservação da biodiversidade; 
11 - proteção e conservação das águas; 
111- preservação do património genético; 
IV- função social da propriedade; 
v -compatibilização entre o desenvolvimento socioeconõmico e o equilíbrio 

ambiental. 
Art. 3o - A política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado tem 

por objetivos: _ . . 
1- assegurar a proteção e a conservação das formaçoes veget~1snat1vas; 
11 -garantir a integridade das espécies vegetais e amma1s endem1cas, raras 

ou ameaçadas de extinção e da fauna migratória, assegurando a 
manutenção dos ecossistemas a que pertencem; 

111 - disciplinar a exploração dos recursos vegetais naturais e o uso 
alternativo do solo; 

IV - controlar a exploração, a utilização, o transporte e o consumo de 
produtos e subprodutos da flora, em especial os provenientes dos·. 
ecossistemas nativos; 

v - prevenir as alterações adversas das características e dos atributos dos · 
ecossistemas nativos; 

VI -promover a recuperação de áreas degradadas; 
VIl -proteger a flora e a fauna silvestres; 
VIII -desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de produtos 
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da flora susceptíveis de exploração e uso; 

IX- estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico; 
X - promover a compatibilização das ações de política florestal e de 

proteção à biodiversidade com as ações das demais políticas relacionadas 
com os recursos naturais. 

Art. 4°- Considera-se órgão competente para as ações previstas nesta lei o 
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, ressalvados os casos de necessidade 
de licenciamento ambiental pelo Conselho de Política Ambiental - COPAM -, 
previstos em lei. 

Art. 5° - O poder público criará mecanismos de fomento a: 
I - florestamento e reflorestamento, com o objetivo de: 
a) favorecer o suprimento e o consumo de madeira, produtos lenhosos e 

subprodutos para uso industrial, comercial, doméstico e social; 
b) minimizar o impacto da exploração e da utilização das formações 

vegetais nativas; 
c) complementar programas de conservação do solo e de regeneração ou 

recomposição de áreas degradadas, para incremento do potencial florestal do 
Estado, bem como de minimização da erosão do solo e do assoreamento de 
cursos de água naturais ou artificiais; 

d) desenvolver projetos de pesquisa, educação e desenvolvimento 
tecnológico, visando à utilização de espécies nativas ou exóticas em 
programas de reflorestamento; 

e) desenvolver programas de incentivo á transferência e à difusão de 
tecnologia e de métodos de gerenciamento; 

f) promover e estimular a elaboração e a implantação de projetos para a 
recuperação de áreas em processo de desertificação; 

li- pesquisas direcionadas para: 
a) preservação, conservação e recuperação de. ecossistemas: 
b) criação, implantação e manejo das unidades de conservação; 
c) manejo e uso sustentado dos recursos vegetais; 
111- desenvolvimento de programas de educação ambiental para a proteção 

da biod iversidade; 
IV- desenvolvimento de programas de turismo ecológico e ecoturismo. 
Art. 6o - O poder público promoverá o monitoramento dos ecossistemas 

terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra-estrutura adequada, 
com vistas à adoção de medidas especiais de proteção. 

Art. yo - Para efeito do disposto nesta lei, as florestas e as demais formas 
de vegetação classificam-se em: 

I -produtivas com restrição de uso, assim consideradas as áreas revestidas 
ou não com cobertura vegetal que produzam beneficios múltiplos de 
interesse comum, necessários à manutenção dos processos ecológicos 
essenciais à vida; 
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11 -de produção, assim consideradas: 
a) as destinadas ao suprimento sustentado da matéria-prima de origem 

vegetal necessária às atividades socioeconômicas; 
b) as originárias de plantios integrantes de projetos florestais; 
c) as formas florestais integrantes de sistemas agroflorestais, conforme o 

disposto no inciso I do art. 13° desta lei. 
Art. so -As áreas produtivas com restrição de uso classificam-se em: 
I - de preservação permanente; t:• .. 

11 - integrantes de reservas legais; 
111- integrantes de unidades de conservação. • 
Art. go - Consideram-se áreas de preservação permanente as revestidas ou 

não com cobertura vegetal e situadas: 
1 - nos locais de pouso de aves de arribação, assim declarados pelo poder 

público ou protegidos por convênio, acordo ou tratado internacional de que o 
Brasil seja signatário; 

11 -ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, a partir do leito maior 
sazonal, medido horizontalmente, cuja largura mínima, em cada margem, 
seja de: 

a) 30m (trinta metros), para o curso de água com largura inferior a 10m 
(dez metros); 

b) 50m (cinqüenta metros), para o curso de água com largura entre 10m 
(dez metros) e 50m (cinqüenta metros); 

c) 100m (cem metros), para cursos de água com largura entre 50m 
(cinqüenta metros) e 200m (duzentos metros); 

d) 200m (duzentos metros), para cursos de água com largura entre 200m 
{duzentos metros) e 600m (seiscentos metros); 

e) 500m (quinhentos metros), para cursos de água com largura superior a 
600m (seiscentos metros); 

111 - ao redor de lagoas ou reservatórios de água, naturais ou artificiais, 
desde o seu nível mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja 
largura mínima seja de: 

a) 30m (trinta metros) para os situados em áreas urbanas; 
b) 100m (cem metros) para reservatórios naturais de água situados em 

área rural, com área superior a 20ha (vinte hectares); 
c) 50m (cinqüenta metros) para reservatórios naturais de água situados em 

área rural, com área igual ou inferior a 20ha (vinte hectares); 
d) 30m (trinta metros) para corpos hídricos artificiais, com área superior a 

20ha (vinte hectares); 
e) 1Om (dez metros) para reservatórios artificiais com área igual ou inferior 

a 20ha (vinte hectares); 
IV - nas nascentes, ainda que intermitentes, qualquer que seja a sua 

situação topográfica, num raio mínimo de 50m (cinqüenta metros); 
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V - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a 

partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura da elevação 
em relação à base; 

VI - nas encostas ou em partes destas, com declividade igual ou superior a 
100% (cem por cento) ou 45' (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior 
declive, podendo ser inferior a esse parãmetro a critério técnico do órgão 
competente, tendo em vista as características edáficas da região; 

Vil - nas linhas de cumeadas, o terço superior, em relação à base, nos 
seus montes, morros ou montanhas, fração essa que pode ser alterada para 
maior, a critério técnico do órgão competente, quando as condições 
ambientais assim o exigirem; 

VIII - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa com largura igual ou inferior a 100m (cem metros), em 
projeções horizontais; 

IX- em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros); 
X - em ilhas, em faixa marginal além do Jeito maior sazonal, medida 

horizontalmente, de conformidade com a largura mínima de preservação 
permanente exigida para o corpo de água; 

XI - em veredas; 
XII -as florestas que integram o patrimônio indígena. 
§ 1° - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 

declaradas por ato do poder público, as áreas, revestidas ou não com 
cobertura vegetal, destinadas a: 

I -atenuar a erosão; 
li - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das ferrovias; 
I li- proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou histórico; 
IV- abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de extinção; 
V- manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas; 
VI- assegurar condições de bem-estar público; 
Vil - preservar os ecossistemas. 
§ 2' - Nas áreas consideradas de preservação permanente, compreendidas 

nos perímetros urbanos definidos por leis municipais, nas regiões 
metropolitanas e nas aglomerações urbanas do Estado, será observado o 
disposto nos respectivos planos diretores e nas leis de uso do solo, 
respeitados os princípios e limites definidos neste artigo. 

§ 3° - Nas áreas consideradas de preservação permanente onde a 
ocupação antrópica já esteja consolidada, de acordo com a regulamentação 
específica e constatação do órgão competente, será respeitada a ocupação, 
desde que atendidas as recomendações técnicas do poder público para a 
adoção de medidas mitigadoras, sendo vedada a sua expansão. 

Art. 1 O -A utilização de áreas de preservação permanente só será admitida 
com autorização do poder público. 
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§ 1 o - Quando se tratar de unidade de conservação, a autorização a que 

se refere este artigo será concedida somente se assim dispuser seu plano de 
manejo. 

§ 2° - Os critérios para definição e uso das áreas de preservação 
permanente serão estabelecidos ou revistos pelo órgão · competente, 
mediante deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -
, adotando-se como unidade de planejamento a bacia hidrográfica, por meio 
de zoneamento específico, respeitado o seu plano de manejo. 

§ 3° - O zoneamento e o plano de manejo de bacias hidrográficas, para os 
fins deste artigo, poderão ser feitos por iniciativa de pessoa física ou jurídica 
e serão executados por profissionais habilitados, submetidos ao órgão 
competente para aprovação, e referendados ou homologados pelo COPAM. 

Art. 11 - Considera-se Reserva Legal a área representativa do ambiente 
natural da região, equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área 
total da propriedade rural não sujeita a regime de utilização limitada, 
ressalvadas as áreas de preservação permanente previstas nesta lei. 

§ 1° - A implantação da área da Reserva Legal compatibilizará a 
conservação dos recursos naturais com o uso econômico da propriedade. 

§ 2' - A intervenção em áreas de Reserva Legal com cobertura vegetal 
nativa depende de autorização do órgão competente, vedado o corte raso. 

§ 3° - A autorização a que se refere o § 2° somente será concedida em 
unidade de conservação se assim dispuser seu plano de manejo. 

Art. 12 - Para o cálculo da porcentagem prevista para Reserva Legal são 
computadas as áreas de preservação permanente, que continuarão 
dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel. 

§ 1' - A Reserva Legal será demarcada a critério da autoridade · 
competente, preferencialmente em terreno contínuo e com cobertura vegetal 
nativa. 

§ 2'- Respeitadas as peculiaridades locais e o uso econômico da 
propriedade, a Reserva Legal será demarcada em continuidade a outras 
áreas protegidas, evitando-se a fragmentação dos remanescentes 
vegetacionais e mantendo-se os corredores necessários ao abrigo e ao q 
deslocamento da fauna silvestre. 

§ 3° - Nas propriedades rurais com área inferior a 50ha (cinqüenta. · 
hectares) serão computados, para efeito de fixação do percentual de Reserva.· 
Legal previsto neste artigo, a critério da autoridade competente, além da ··' 
cobertura vegetal nativa, os maciços arbóreos frutíferos, ornamentais ou, 
industriais ou as áreas ocupadas por sistemas agroftorestais. 

§ 4'- A área de Reserva Legal deverá ser averbada, à margem do registro 
do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente, sendo vedada a 
alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título. 

§ 5' - No caso de desmembramento da propriedade, a qualquer título, a 
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área da Reserva Legal será parcelada na forma e na proporção do 
desmembramento da área total, sendo vedada a alteração de sua 
destinação. 

§ e• - O proprietário ou o usuário da propriedade poderá relocar a área da 
Reserva Legal, mediante plano aprovado pela autoridade competente, 
observadas as limitações e resguardadas as especificações previstas neste 
artigo. 

Art. 13 - O proprietário rural fica obrigado, se necessário, a recompor, em 
sua propriedade, a área de Reserva Legal, podendo optar pelos seguintes 
procedimentos: 

I - plantio em parcelas anuais ou implantação e manejo de sistemas 
agroflorestais; 

li - isolamento total da área correspondente à complementação da Reserva 
Legal e adoção das técnicas adequadas à condução de sua regeneração; 

111 - aquisição e incorporação à propriedade rural de gleba contígua, com 
área correspondente à da Reserva Legal a ser recomposta, condicionada a 
vistoria e aprovação do órgão competente; 

IV - aquisição de gleba não contigua, na mesma bacia hidrográfica, e 
instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -
condicionada a vistoria e aprovação do órgão competente; ' 

V- aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não contígua e 
instituição de RPPN cuja área corresponda à área total da Reserva Legal de 
todos os condôminos ou co-proprietários, condicionada a vistoria e aprovação 
do órgão competente; 

§ 1 • - O Poder Executivo estabelecerá critérios e padrões para o plantio e 
para a implantação e o manejo dos sistemas agroflorestais a que se refere o 
inciso I deste artigo. 

§ 2o - Nos casos de recomposição da área de Reserva Legal, pela 
instituição de RPPN, na forma dos incisos IV e V deste artigo, a averbação do 
ato de instituição, à margem do registro do imóvel, mencionará 
expressamente a causa da instituição e o número da matricula do imóvel 
objeto da recomposição. 

Art. 14 - Em parcelamento de imóvel rural e em projeto de assentamento ou 
colonização rural, a área destinada à composição da Reserva Legal prevista 
no art. 11 desta lei poderá ser agrupada em uma só porção em condomínio 
ou em comum entre os adquirentes. 

Art. 15 - São unidades de conservação os espaços territoriais e seus 
componentes, inclusive os corpos de água, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com limites definidos, 
sob regime especial de administração ou de restrição de uso, aos quais se 
aplicam garantias adequadas de proteção de recursos naturais e 
paisagísticos, bem como de conservação ambiental. 
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§ 1•- As unidades de conservação são divididas em dois grupos, com 
características especificas: 

I- unidades de proteção integral e uso indireto; 
li -unidades de uso sustentável e direto. 
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§ z•- As desapropriações para implantação de unidades de conservação 
serão feitas na forma da lei. 

§ 3•- O poder público fixará, no orçamento anual, o montante de recursos 
financeiros para atender ao programa de desapropriação de áreas destinadas 
às unidades de conservação e às necessidades de implantação e 
manutenção dessas unidades. 

Art. 16- São unidades de conservação de proteção integral e uso indireto: 
1 - parques estaduais ou municipais, assim consideradas as áreas 

terrestres e aquáticas que contenham exemplos significativos dos principais 
ecossistemas regionais, espécies de plantas e animais e sitias 
geomorfológicos com significado cientifico, educacional, recreativo, histórico, 
cultural, turístico, paisagístico e espiritual, em que se possa conciliar, 
harmoniosamente, o uso cientifico, educativo e recreativo com a preservação 
integral e perene do patrimônio natural; 

11 - estações ecológicas, assim consideradas as áreas representativas dos 
ecossistemas regionais, cujo uso tenha como objetivos básicos a 
preservação integral da biota e dos demais atributos naturais existentes em 
seus limites, a realização de pesquisas cientificas básicas e aplicadas e a 
visitação pública limitada a atividades educativas; 

111 - refúgios da vida silvestre, assim consideradas as áreas terrestres ou 
aquáticas sujeitas a intervenção ativa para fins de manejo, com o propósito 
de assegurar a manutenção de hábitats e suprir as necessidades de 
determinadas espécies da fauna, residente ou migratória, e da flora, de 
importância nacional, estadual ou regional, c.uja dimensão depende das 
necessidades das espécies a serem protegidas, em relação a seus hábitats; 

IV - monumentos naturais, assim consideradas as áreas ou os espécimes 
que contenham uma ou mais características especificas, naturais ou 
culturais, notáveis ou com valor único devido à sua raridade, que podem 
estar inseridos em propriedade particular, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 
recursos naturais do local pelo proprietário; 

v - reservas particulares do patrimônio natural, assim consideradas as 
áreas de dominio privado de relevante importância por sua biodiversidade, 
por seu aspecto paisagístico ou ainda por suas carateristicas ambientais que 
justifiquem ações de recuperação e manutenção; 

VI -áreas assim definidas em lei pelo poder público. 
§ 1 • - As categorias e os limites das unidades de conservação de proteção 

integral e uso indireto só podem ser alterados por meio de lei autorizativa. 
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§ 2° - Nas unidades de proteção integral e uso indireto, não são 

permitidos a coleta e o uso dos recursos naturais, salvo se compatíveis com 
as categorias de manejo das unidades de conservação. 

§ 3° - As reservas particulares do patrimônio natural têm por objetivo a 
proteção dos recursos ambientais representativos da região e poderão ser 
utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho cientifico, cultural 
educacional, recreativo e de lazer e serão especialmente protegidas po; 
iniciativa de seus proprietários, mediante reconhecimento do poder público, e 
gravadas com perpetuidade. 

Art. 17 - São unidades de conservação de uso sustentável e direto: 
I - áreas de proteção ambiental, assim consideradas aquelas, em geral 

extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos 
bióticos e abióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a. 
qua11~ade de v1da e o bem-estar das populações humanas, em cujo ato de 
cnaçao esteja prev1sto prazo para o zoneamento ecológico-econômico e cujo 
uso tenha como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 
o processo de ocupação, assegurar e incentivar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais que se deseja proteger; 

11 -áreas de relevante interesse ecológico, assim consideradas aquelas, em 
geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 
características e atributos naturais extraordinários, importantes para a 
b10d1ver~1dade ou que_ abriguem exemplares raros da biota regional, 
const1tU1das em terras publicas ou privadas; 

111 -reservas extrativistas, assim consideradas as áreas naturais de domínio 
público, com uso concedido às populações tradicionais, cuja subsistência se 
baseia no uso múltiplo sustentável dos recursos naturais e que poderão 
pral!car, de forma complementar, atividades de extrativismo, manejo da flora, 
agncultura de subsistência, criação de animais domésticos de pequeno porte, 
manejo de animais silvestres e pesca artesanal; 

IV - florestas estaduais, assim consideradas as áreas com cobertura 
florestal de espécies nativas ou exóticas, de domínio público, que tenham 

· como objetivo básico a produção, por meio do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos da flora, visando a suprir, prioritariamente, necessidades de 
populações carentes, podendo também ser destinadas à educação ambiental 
e ao turismo ecológico; 

V- áreas assim definidas em lei pelo poder público. 
§ 1 o - O poder público emitirá normas de uso e critérios de exploração das 

unidades de uso sustentável e direto. 
§ ZO - Nas unidades de conservação de uso sustentável e direto é 

permitida a utilização sustentável de recursos naturais. ' 
§ 3° - As categorias e os limites das unidades de conservação de uso 

sustentável e direto só podem ser alterados por meio de lei autorizativa. 
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Art. 18- Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de Conservação-

SEUC -, constituído por um conselho gestor e pelo conjunto das unidades de 
conservação estaduais e municipais de domínio público ou privado, 
reconhecidas pelo poder público. " · 

§ 1°- Compete ao SEUC definir a política estadual de g:stão e manejo das 
unidades de conservação do Estado, bem como a 1nteraçao dessas umdades 
com outros espaços protegidos. . 

§ 2° - A estrutura, o regime jurídico, a política e a. gestão d~ SEUC serão_ 
definidos em lei específica, que será encaminhada a Assemble1a Leg1slat1va 
no prazo de vinte e quatro meses contado da data de publicação desta lei. ., 

§ 3°- Até que a lei referida no parágrafo anterior entre em v1gor, o COPAM' 
adotará no âmbito de sua competência, as medidas necessárias para 
operaci~nalizar o SEUC, observadas as diretrizes e os princípios • 
estabelecidos na legislação pertinente. 

Art. 19 - As unidades de conservação de domínio público estadual e as 
terras devolutas ou as arrecadadas pelo Estado, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais, na forma prevista no§ 6° do art. 214 da Constituição 
do Estado, ficam incorporadas ao patrimônio do IEF. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às unidades de 
conservação e às áreas naturais cuja administração seja atribuída a outro 
órgão estadual por ato do poder público. 

Art. 20- Os procedimentos relativos à prevenção, ao controle e ao combate 
a incêndios florestais, bem como às queimadas de modo geral, são os 
definidos em lei especifica. 

Art. 21 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos 
remanescentes da Mata Atlântica, veredas, cavernas, campos rupestres, 
paisagens notáveis e outras unidades de relevante interesse eco~ógico, 
ecossistemas especialmente protegidos nos termos da Const1tu1çao do 
Estado, ficam sujeitos às medidas de conservação estabelecidas em 
deliberação do COPAM. 

§ 1 o - Somente se permitirá a utilização de remanescentes da Mata 
Atlântica, assim definida pelo poder público·, por melo do ~orte seletiVO, 
mediante técnicas e condições que assegurem sua conservaçao e garantam 
a estabilidade e a perpetuidade desse ecossistema, proibido o corte raso. 

§ 2° - O bioma da Mata Atlântica, que compreende as formações florestais 
classificadas como floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta 
ombrófila mista, floresta estacionai semidecidual e seus ecossistemas·· · 
associados, terá a sua conceituação, delimitação e modalidades de uso 
definidas pelo COPAM, no prazo de até vinte e quatro n:eses a partir da da!a 
de publicação desta lei, com base em estudos realizados por com1ssao 
técnico-científica constituída pelo Poder Executivo, respeitado o d1re1to de 
propriedade, com as limitações estabelecidas pela legislação vigente. 
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§ 3o- O bioma da Mata Seca, com ocorrência nuclear ao norte do 
Estado, situado entre o rio Verde Grande e o rio Verde Pequeno ao norte, a 
serra do Espinhaço a leste, o rio São Francisco a oeste e o paralelo 17° ao 
sul, assim compreendido pelo complexo de vegetação da floresta estacionai 
decidual, caatinga arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, 
fiorestas associadas com afloramentos calcários e outros, mata ciliar e 
vazante, seus estágios sucessionais e seus ecossistemas associados, terá, 
nesses limites, a sua conceituação e as modalidades de uso definidas pelo 
COPAM, no prazo de vinte e quatro meses a partir da data de publicação 
desta let: respettado o direito de propriedade, com as limitações 
estabelectdas pela legislação vigente. 

§ 4 o - ~té o cumprimento do disposto nos §§ 2° e 3°, as conceituações, as 
deltmllaçoes e as modalidades de uso das áreas dos remanescentes da mata 
Atlântica e do bioma da mata seca do Norte de Minas Gerais serão definidas 
pelo órgão competente. 

§ 5o - A utilização dos recursos existentes nos campos rupestres, nas 
untdades de relevante interesse ecológico, nas paisagens notáveis, nas 
cavernas e em seu entorno, e qualquer outro tipo de alteração desses 
ecossistemas ficam condicionados a prévia autorização do órgão 
competente, ouvido o COPAM. 

§ 6o - A exploração dos recursos naturais nas veredas dependerá de 
licenciamento do órgão competente, de acordo com a lei que regula a 
matéria. 

Art. 22 - CJ_ Estado, diretamente, por meio do órgão executivo competente, 
ou em convenio com os municípios, licenciará as atividades previstas nesta 
lei e fiscalizará sua aplicação, podendo, para tanto, criar os serviços 
indispensáveis. 

Parágrafo único - Nas áreas urbanas a que se refere o § 2° do art. go desta 
lei, o licenciamento e a fiscalização são de competência dos municípios, 
atuando o Estado supletivamente. 

Art. 23 - O licenciamento para exploração de áreas consideradas, 
excepctonalmente, de vocação minerária fica condicionado à aprovação de 
projeto técnico de recomposição da fiora com essências nativas locais ou 
regionais, em complemento ao projeto de reabilitação da área degradada. 

Parágrafo único - Quando o licenciamento de atividades minerárias não 
previr medidas compensatórias visando à implantação de unidades de 
conservação ou a disposições similares, o empreendedor implantará projetos 
de florestamento e refiorestamento, utilizando essências nativas e frutíferas 
locais e regionais, em área equivalente à utilizada pelo empreendimento 
licenciado. 

Art. 24 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará normas 
de apoio e incentivo fiscais e concederá incentivos especiais para o 
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proprietário rural que: '. 

1 _ preservar e conservar as tipologias fiorestal e campestre da propriedade; 
11 - recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas, as 

áreas degradadas da propriedade; _ 
111 _ sofrer limitações ou restrições no uso de recursos naturats da 

propriedade, mediante ato do órgão competente, federal, e~tadual ou 
municipal, para fins de proteção dos ecossistemas e de conservaçao do solo. 

§ 1 o _ Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos espectais:- .. 
1 - a concessão de crédito rural e de outros ttpos de financtamento oftctal; 
11 - a prioridade de atendimento pelos programas de inf~a-estrutura ~ural_, 

notadamente pelos de proteção à recuperação do solo, a energtzaçao, a 
irrigação, à armazenagem, à telefonia e à habitação; . _ _ . . 

111 - a preferência na prestação de servtços oftctats de asststencta tecntca e 
de fomento, notadamente, ao pequeno proprietário rural e ao agncultor 
familiar; 

IV - 0 fornecimento de mudas de espécies nativas ou ecologicamente 
adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor a cobertura vegetal 
natural; · 

V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de 
preservação, conservação e recuperação ambient~l; . . _ 

VI - o apoio técnico-educativo ao pequeno propnetáno rural, em prOJetos de 
reforestamento com a finalidade de suprir a demanda de produtos e 
subprodutos flo;estais, minimizando o impacto sobre as formações nativas. 

§ 2° - A concessão de crédito por instituição financeira oftctal, como forma 
de incentivo especial previsto neste artigo, ouvida a autondade competente, 
fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 25 - A exploração ou a alteração da cobertura vegetal nativa do Estado 
dependem de prévia autorização do órgão competente. . . _ 

§ 1 o _ A autorização para uso alternativo do solo fica condtcton~da a 
participação do proprietário em ações ou programas de manutençao da 
biodiversidade e de conservação dos recursos naturais, tais como: 

1 - práticas de proteção ou recuperação de áreas de preservação 
permanente; 

11 - práticas que visem à conservação do solo e da água; 
111 -recuperação de áreas degradadas; 
IV - implantação de florestas de produção; 
V - manutenção da integridade da reserva legal. 
§ 2° - A autorização para colheita e extração de prc;dutos e subprodut~s 

fiorestais em fiorestas plantadas não situadas em area de preservaçao 
permanente obedecerá a critérios definidos pelo Poder Executivo por meio de 

reÃ~a~~n:oA exploração de vegetação nativa visando exclusivamente à 
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composição de suprimento industrial, às atividades de carvoejamento e a 
outras atividades comerciais, para as pessoas físicas ou jurídicas a que se 
refere o art. 29 desta lei, somente poderá ser realizada por meio de plano de 
manejo analisado e aprovado pelo órgão competente, que fiscalizará e 
monitorará sua aplicação. 

§ 1 o - O ó!gão competente estabelecerá as normas referentes à elaboração 
e a execuçao de plano de manejo florestal previsto neste artigo. 

§ 2• - t:Jas áreas a serem exploradas em regime de plano de manejo 
florestal, e pro1b1do o corte raso, exceto em casos especiais, mediante 
autorização do órgão competente. 

Art. 27- Será dado aproveitamento socioeconõmico a todo produto florestal 
cortado, colhido ou extraído, bem como a seus resíduos. 

§ 1° - O Poder Executivo estabelecerá critérios para aproveitamento de 
produtos, subprodutos e resíduos florestais provenientes de utilização, 
desmatamento, exploração ou alteração da cobertura vegetal no Estado. 

§ 2o- O aproveitamento de produtos e subprodutos, bem como de seus 
resíduos, oriundos das atividades a que se refere o § 1° deste artigo, será 
fiscahzado e monitorado pelo órgão competente. 

Art. 28 ~ O ~oder público estabelecerá critérios para a regulamentação da 
comercJaiJzaçao e do transporte dos produtos referidos no § 1 o do art. 26, 
quando sujeitos a processamento químico ou mecãnico. 
. A~. 29 - Fica obrigada ao registro e à renovação anual do cadastro, no 
or.gao estadual competente, a pessoa física ou jurídica que explore, produza, 
u!Jhze, consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no Estado de 
Minas Gerais, sob qualquer forma, produtos e subprodutos da flora nativa e 
plantada. 

§ 1 o - Ficam isentos do registro de que trata este artigo: 
I - a pessoa física que utilize produtos ou subprodutos da flora para uso 

doméstico, destinados a trabalhos artesanais; 
li- aquele que tenha por atividade a apicultura; 
111 - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e 

subprodutos da flora já processados química ou mecanicamente, nos limites 
estabelecidos pelo poder público. 

§ 2o - A pessoa física que eventualmente explore, produza, utilize, 
consuma, transforme, industrialize ou comercialize produtos ou subprodutos 
da flora f1ca SUjeita a cadastro simplificado, com validade de doze meses. 

Art. 30 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, comercialize 
beneficie, utilize ou seja consumidora de produtos ou subprodutos da flora: 
em volume anual igual ou superior a 8.000m' (oito mil metros cúbicos) de 
made1ra, 12.009st (~oze ':'il estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quatro mil 
metros de carvao), a1 JnciUJdos os respectivos resíduos ou subprodutos, fica 
obngada, a partir de 1° de janeiro de 2000, a utilizar ou consumir produtos e 
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subprodutos florestais oriundos de florestas de produção definidas nesta 
lei. 

§ 1 o - A pessoa física ou jurídica. referida neste artigo prom:lVerá ou 
incentivará diretamente ou por me1o de terceJros, a · formaçao ou a 
manutençã'o de florestas de produção, com capacidade de suprimento 
integral de sua necessidade de consumo. . 

§ 2• _ A pessoa física ou jurídica referida neste art1go que <:_omprova~ 
capacidade de suprimento integral por meio de florestas de produçao ~odera 
utilizar produtos ou subprodutos florestais oriundos da . exploraçao ~e 
formações nativas para uso alternativo de solo, medJ~nte prev~a autonzaçao 
do órgão competente, observado o disposto no art. 4 desta le1, respel!ado o o .. 

limite de 10% (dez por cento) de seu consumo anual. ~ 
§ 3o - A utilização de produtos e subprodutos florestais oriundos de 

formações nativas do Estado, prevista no § 2° deste art1go, obnga os 
consumidores à reposição florestal, nos termos do regulamento. 

§ 4 o _ A utilização de florestas de produção' por pessoa física ou jurídica a 
que se refere este artigo, que não as tenha forn~ado nem Jncen!Jvado 
diretamente sua formação, fica condicionada à reposiçao florestal antecipada, 
nos termos do inciso I do§ 5° deste artigo. 

§ 5° - São mecanismos de reposição florestal na proporção do consumo 
dos produtos oriundos de florestas nativas: . . . . 

1 - 0 recolhimento à Conta Recursos Espec1a1s a Aphcar, a ser fe1to 
previamente, no valor correspondente a, no mínimo, três meses de utilização; 

11 - a formação de florestas próprias ou fomentadas, dentro do ano de 
consumo; 

111 - a participação em associações de reposição florestal ou , outros 
sistemas cooperativos, de acordo com as normas fixadas pelo_poder publ!co. 

§ 6° - o disposto no inciso I do§ 5° não se aplica a pessoa fls1ca ou jUrJdJca 
que utilize lenha para consumo doméstico, madeira serrada, aparelhada, 
produto acabado para uso final ou outros, e que tenha cumpndo as 
obrigações estabelecidas nesta lei. . . . . . 

§ r - No ato de registro de empresas que venham a I~ICJar suas at1v1dades 
após a publicação desta lei, será exigida a com provaçao da dJspomb1l1dade 
de matéria-prima florestal capaz de garantir seu suprimento de acordo com o 
potencial dos recursos florestais do Estado, sem prejuízo do disposto neste 
artigo. . . . 0 

Art. 31 - Para a comprovação da capac1dade de supnmento prev1sta no§ 2 
do art. 30, a pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, utilize ou 
consuma produtos e subprodutos florestais apresentará, no ato . de seu 
registro ou renovação anual do cadastro, seu Plano Anual de Supnmento -
PAS -, conforme regulamentação do órgão competente. 

§ 1 o - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 29, que consuma 
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produtos florestais "in natura", oriundos exclusivamente de florestas 
plantadas, que utilize processo industrial que não permita a substituição do 
produto e que assim esteja registrada no órgão competente, fica dispensada 
da apresentação do PAS e obrigada a informar anualmente a produção e o 
consumo, para fins de controle e estatística. 

§ 2• - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira "in natura", oriunda 
exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições 
definidas no § 1 o deste artigo pode requerer licenciamento único de todas as 
suas fontes anuais de produção e colheita. 

Art. 32 - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie, utilize ou 
consuma produtos e subprodutos florestais, oriundos de florestas nativas, e 
que não se enquadre nas categorias definidas no art. 30, fica obrigada a 
formar florestas para fins de reposição florestal em compensação pelo 
consumo. 

§ 1 • -A reposição florestal prevista neste artigo poderá ser realizada: 
I - diretamente pelo consumidor, por meio de implantação de projetos 

florestais próprios, sujeitos à aprovação do órgão competente, dentro do ano 
de consumo; 

11 - mediante participação em associações de reposição florestal ou outros 
sistemas cooperativos, cujas normas serão fixadas pelo poder público; 

111 - mediante participação em programas públicos de fomento, de 
recomposição florestal, regeneração ou plantio de espécies nativas, por meio 
de recolhimento do valor equivalente à Conta Recursos Especiais a Aplicar, 
no órgão competente, conforme normas estabelecidas pelo poder público. 

§ 2• - A reposição florestal realizada pelo próprio interessado será 
executada no ano agrícola que se inicia no ano de consumo. 

§ 3• - A reposição florestal a que se refere este artigo será ser feita com 
espécies adequadas às necessárias ao consumo. 

Art. 33 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser 
movimentada pelo órgão competente, destinada a arrecadar recursos de 
pessoa física ou jurídica que utilize, comercialize ou consuma produtos ou 
subprodutos da flora de origem nativa e que tenha feito opção pela forma 
prevista no inciso I do § s• do art. 30. 

Parágrafo único - Os recursos arrecadados na conta a que se refere o 
"caput" deste artigo serão destinados a programas de fomento florestal, de 
recomposição florestal, de regeneração ou plantio de espécies nativas. 

Art. 34 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado, 
preferencialmente no território do município produtor. 

Art. 35 -A comprovação de exploração autorizada se fará: 
I - na hipótese de desmatamento, destaca e demais atos que dependam da 

autorização formal do órgão competente, mediante a apresentação do 
documento original ou fotocópia autenticada; 
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11 - na hipótese de transporte: estoque;- consumo ou uso de produto ou 

subproduto florestal, mediante a apresentação de nota fiscal, acompanhada 
de documento apropriado para o seu acobertamento, instituído pelo poder 
público. · . . . . . _ · . . . 

Art. 36 - As ações e omissões contranas as d1spos1çoes desta le1 sujeitam 
os infratores às penalidades constantes no anexo, sem prejuízo da reparação 
do dano ambiental, no que couber, e de outras sanções legais cabíveis, com 
base nos seguintes parâmetros: 

I - advertência; 
11 - multa de 10 a 10.000 UFIRs (dez a dez mil Unidades Fiscais de: 

Referência), por unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão 
ou outra medida pertinente, de acordo com a natureza da infração cometida; .-

111- apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de instrumentos, 
petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração, lavrando-se o respectivo termo; 

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando houver 
iminente risco para a flora e a fauna; 

v - suspensão ou cancelamento de concessão, permissão, licença, 
autorização, de entrega ou utilização de documentos de controle ou reg1stro 
expedidos pelo órgão competente; . _ 

VI - exigência de medidas compensatórias ou mítigadoras, de repos1çao ou 
reparação ambiental. . . _ 

§ 1°- Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou ma1s 1nfraçoes, ser-
lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. _ 

§ 2o _A advertência será aplicada pela inobservância das disposiçoes de~ta 
lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejUIZO 
das demais sanções previstas neste artigo. 

§ 3• - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre os 
autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais, ou quem, 
de qualquer modo, concorra para a prática da infração ou para obter 
vantagem dela. . . . _ 

§ 4 • - Se a infração tiver como causa media ta ou imed1~ta a part1c1paçao de 
técnico responsável, será ele passível de representaçao para abertura de 
processo disciplinar pelo órgão de classe, sem prejuízo de outras 
penalidades. . 

§ 5• - As multas previstas nesta lei podem ser parc_eladas em ate doze 
vezes, corrigindo-se o débito, desde que as parcelas nao sejam mfenores a 
50 UFIRs (cinqüenta Unidades Fiscais de Referência) e mediante pagamento 
antecipado da primeira parcela. '· 

§ 5• -Ocorrendo a reincidência, a multa é aplicada: 
1 - no valor previsto no anexo, no caso de advertência anterior; 
li -em dobro, no caso de autuação anterior. 
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§ 7'- Serão cancelados o registro, a licença, a autorização, a 

concessão, a permissão e a outorga concedidos a pessoa física ou jurídica 
que reincidir na pena de suspensão. 

§ so - Cabem ao órgão competente as ações administrativas pertinentes ao 
contencioso e à propositura das execuções fiscais, relativamente aos créditos 
constituídos. 

§ 9°- A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental 
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo 
administrativo próprio, sob pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo 
de outras sanções civis e penais cabíveis. 

§ 1 O - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova infração da 
mesma natureza, após ter sido condenado por decisão administrativa 
definitiva por infração anterior, no período de doze meses. 

Art. 37 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a 
indicação do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do prazo 
para oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla defesa e o 
contraditório. 

Art. 38 - Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem o prazo 
de trinta dias para oferecer recurso dirigido ao Diretor-Geral do IEF e 
protocolado no órgão regional ou local de sua jurisdição. 

§ 1 o - Na análise dos recursos administrativos, serão observados: 
I- multa-base, prevista no anexo desta lei; 
11 - atenuantes e agravantes; 
111- redução em até 100% (cem por cento) do valor aplicado; 
IV- aumento em até 100% (cem por cento) do valor aplicado. 
§ zo- São circunstâncias que atenuam a sanção administrativa: 
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
11 - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do 

dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada: 
111 - comunicação prévia, pelo agente, do perigo iminente de degradação 

ambiental. 
§ 3° -São circunstâncias que agravam a sanção administrativa: 
I -a reincidência nas infrações de natureza ambiental; 
11 - o dano a florestas primárias ou em estágio avançado de regeneração; 
111 -o dolo; 
IV - os atos que exponham a risco a saúde da população ou o meio 

ambiente; 
V- os atos que concorram para danos a propriedade alheia; 
VI - o dano a áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas a regime 

especial de uso por ato do poder público; 
VIl - os atos de dano ou perigo de dano praticados em domingos ou 

feriados, à noite ou em época de seca. 
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§ 4o _ Cabe pedido de reconsideração da decisão do Diretor-Geral do 

I E F, no prazo de trinta dias, dirigido ao Conselho de' Administração_ e de 
Política Florestal da autarquia, independentemente de depos1to ou cauçao. 

Art. 3g - O produtor rural, quando autuado por desmatamento em área 
passível de exploração e de alteração do uso do solo para fins 
agropecuários, tem o prazo de trinta dias para regulanzar a s1tuaçao no IEF, 
com vistas ao desembargo de suas atividades. 

Art. 40 - Os produtos e subprodutos apreendidos pela fiscalização serão 
alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o caso, ou 
doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia avaliação, a 
instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou outras com ·fins 
benemerentes, bem como a comunidades carentes, lavrando-se o respectivo 
termo. 

§ 1 o _ A autoridade ambiental competente encaminhará cópia do termo de 
doação de que trata o "caput" deste artigo ao Ministério Público, para 
conhecimento. 

§ zo_ A madeira e os produtos e subprodutos perecíveis da fauna doados e 
não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido no 
documento de doação, serão objeto de nova doação ou alienação em hasta 
pública, a critério do órgão competente, ao qual reverterão os recursos 
apurados. _ 

§ 3o - Os custos operacionais de depósito, remoçao, transporte, 
beneficiamento e demais encargos legais correrão por conta do mfrator. 

§ 4o - É proibida a comercialização de qualquer produto ou subproduto 
florestal proveniente de apreensão, doado a entidade benemerente, salvo 
com autorização da autoridade ambiental competente. 

§ 5° - Fica autorizada a retenção de veículo utilizado no cometimento da 
infração, até que o infrator regularize a situação no órgão competente, com o · 
pagamento da multa, oferecimento de defesa ou impugnação._ 

§ 6° - Os custos da retenção a que se refere o § 5° correrao por conta do 
infrator e serão destinados ao custeio da fiscalização. 

Art. 41 -A transformação por incorporação, fusão, cisão, consórcio ou out_:a 
forma de alienação que, de qualquer modo, afete o controle e a compos1çao 
da empresa ou seus objetivos sociais não a exime, nem à sua sucessora, das 
obrigações anteriormente assumidas, que constarão nos instr~mentos 
escritos que formalizam tais atos, os quais serão levados a reg1stro publ1co. 

Art. 42 - No prazo de noventa dias contados da publicação desta te1, .o ' 
Estado, por intermédio do IEF e da Polícia Militar do Estado de Minas Gera1s 
- PMMG -, promoverá a revisão dos convênios com o lnslltuto Brasile1r? de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, para adequa-los 
aos termos desta lei. . 

Art. 43 -A PMMG, no que concerne à fiscalização das atividades florestaiS 
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e da fauna por meio de seu grupamento especializado, atuará 
articuladamente com o IEF. 

Art. 44- O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita desta lei às 
escolas de 1 •,: 2~ e 3• graus, públicas e privadas, sindicatos e associações de 
proprietários e trabalhadores rurais do Estado, bibliotecas públicas e 
Prefeituras Municipais. 

Parágrafo único - A distribuição de que trata o "caput" deste artigo será 
acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da lei e dos 
princípios de conservação da natureza. 

Art. 45 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
d1as contados da data de sua publicação. 

Art. 46- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 47 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n° 

10.561, de 27 de dezembro de 1991, e os arts. 1° e 2° da Lei n° 13.192 de 
27 de janeiro de 1999. ' 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau - Eduardo 

Daladier. 
Anexo 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS A 
QUE SE REFERE A LEI N° DE DE 1999. 

INFRAÇÕES Á LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 51/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira visa a 

instituir o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. 
Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, desta Comissão, 

retoma o projeto a nossa apreciação, para receber parecer para o 2° turno, 
. cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa a este 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto foi exaustivamente discutido no 1° turno, ocasião em que foram 

realizadas dez audiências públicas, sendo nove em cidades-pólo do interior e 
uma na Capital. Todo esse processo objetivou ampliar a participação da 
sociedade e colher sugestões para o aprimoramento da matéria. 

Para estudar e avaliar as sugestões apresentadas, foi constituído urn grupo 
de trabalho composto por representantes dos vários segmentos interessados 
na discussão dessa matéria. Havia o compromisso do relator desta Comissão 
no 1 ° turno de acatar o trabàlho que resultasse do consenso do grupo. Após 
um trabalho cntenoso, com a discussão de artigo por artigo, chegou-se ao 
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documento final, que foi apresentado como Substitutivo no 1, acatado na 
íntegra pelo Plenário. 

sem dúvida conseguimos, de forma democrática, aprimorar 
significativamente a .matéria. Com esse mesmo objetivo, aproveitamos a 
oportunidade para apresentar as Emendas n°s 1 a 3, que visam a promover 
pequenas mas importantes alterações. '"v 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 51/99, no 

2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3, a 
seguir apresentadas. ·' 

EMENDAN° 1 
Acrescente-se, no inciso XIII do art. 3°, após a expressão "r<;partições' 

públicas", a expressão "independentemente do pagamento de taxas . 
EMENDA N" 2 

Substitua-se, no inciso I do art. 12, o termo "criar" por "implantar". 
EMENDAN° 3 

Dê-se ao inciso I do art. 26 a seguinte redação: 
"Art. 26- ..................................................... .. 
1 - representar contra o funcionário responsável ao órgão competente, 

devendo ser imediatamente aberta sindicância ou processo admm1strat1vo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa;". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Carlos Pimenta, relator - Olinto Godinho - Bilac 

Pinto - Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 51/99 
Institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Seção I 
Dos Princípios 

Art. 1°- Fica instituído o Código de Defesa do Contribuinte de Minas Gerais 
_ CDC-MG -, de ordem pública e interesse social, que tem como base os 
seguintes princípios: . . 

1 _ 0 bom relacionamento entre o Fisco e o contnbUJnte, baseado na 
cooperação e no respeito mútuo e na parceria para fornecer ao Estado os 
recursos necessários ao cumprimento de seus objetivos; 

11 -a proteção contra o exercício abusivo do direito de fiscalizar, de lançar e 
de cobrar tributo autorizado em lei; 

111 - a gratuidade e a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito 
dos processos administrativos; . . . . 

IV _ a efetiva prevenção e reparação de danos patnmoma1s e mora1s em 
face de abuso de direito por parte do Estado na fiscalização, no lançamento e ,, 

i!' ~L_ ________________________________________ _J 



11' 

'" 

314 
na cobrança de tributos de sua competência; 
V- a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação aos 

contribuintes. 
Art. 2"- Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a pessoa física 

ou ju~ídica definida em lei como obrigada ao cumprimento de obrigação 
tnbutana que, Independentemente de estar inscrito como tal, pratique ações 
que se enquadrem como fato gerador de tributos de competência do Estado. 

Seção 11 
Dos Direitos do Contribuinte 

Art. 3°- São direitos do contribuinte: 
I - a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer 

repartição administrativa ou fazendária do Estado· 
11 - o acesso aos dados e informações de se~ interesse registrados nos 

sistemas de tributação, arrecadação e fiscalização, com o fornecimento de 
certidões, se solicitadas; 

111 -a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral e, em 
espec1al, daqueles prestados pelos órgãos e unidades da Secretaria de 
Estado da Fazenda; 

IV - a efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos 
administrativos; 

V - a identificação do funcionário nas repartições administrativas e 
fazendárias e nas ações fiscais; 

VI -a apresentação de ordem de serviço nas ações fiscais, dispensada nos 
casos de controle do trânsito de mercadorias, fiagrantes e irregularidades 
constatadas pelo Fisco, mesmo nas correspondentes ações fiscais 
continuadas nas empresas; 

VIl - o recebimento de comprovante detalhado dos documentos livros e 
mercadorias entregues á fiscalização ou por ela apreendidos; ' 

VIII - a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir 
intimação por escrito; 

IX - a informação sobre os prazos de pagamento e reduções de multa, 
· quando autuado; 

X - a exigência de mandado judicial para permitir busca em local que não 
contenha mercadoria ou documento de interesse da fiscalização, observado 
o disposto no parágrafo único deste artigo; 

XI - a não-obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação, 
exercendo seu direito de defesa, se assim o desejar; 

XII . - a faculdade de, independentemente do pagamento de taxas, 
apresentar petição aos órgãos públicos para defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 

XIII - a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de seu interesse, observado 0 prazo 
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de quinze dias pela autoridade competente, para atendimento das 
informações e certidões solicitadas; 
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XIV - a observância, pela administração pública, dos princípios da 
legalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade 
contributiva, impessoalidade, uniformidade, não-diferenciação e vedação de 
confisco; 

XV - a faculdade de se comunicar com seu advogado ou representante 
classista quando sofrer ação fiscal; 

XVI - a proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público 
nos atos de constituição e cobrança de tributo; 

XVII - a ampla defesa no âmbito dos processos administrativo e judicial e a 
reparação dos danos causados aos seus direitos; 

XVIII - a fiscalização dos valores que servirem de base á instituição de 
taxas. 

Parágrafo único - Na hipótese de recusa da exibição de mercadorias, livros 
e documentos, a fiscalização poderá lacrar os móveis ou depósitos em que 
possivelmente eles estejam, lavrando termo desse procedimento, do qual 
deixará cópia com o contribuinte, solicitando, de imediato, à autoridade 
administrativa a que estiver subordinada as providências necessárias para 
que se faça a exibição judicial. . . . . 

Art. 4° - O contribuinte tem direito á liberdade de gerir seu propno negoc1o, 
preservando o sigilo das decisões gerenciais e das informações que não 
envolvam fatos geradores de tributos. 

Art. 5° - O contribuinte poderá recompor sua conta gráfica quando for 
detectado erro que não resulte em recolhimento atrasado de imposto, bem 
como escriturar créditos, a que tiver direito, não apropriados na época 
própria. 

Art. 6° - O contribuinte terá acesso pleno às informações existentes em 
cadastro, fichas, registros e dados pessoais e empresariais a seu respeito na 
repartição fazendária e no DETRAN-MG, bem como sobre as suas 
respectivas fontes. . . 

Art. 7° - Os cadastros de que trata o artigo anterior devem ser objetivos, 
claros atualizados e escritos em linguagem de fácil compreensão. 

Parágrafo único - A administração fazendária não poderá impor ao 
contribuinte obrigações que decorram de fatos já solucionados ou que 
tenham sido alcançados pela prescrição. 

Art. 8° - o contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados 
cadastrais, à qual não tiver dado causa, poderá exigir sua imediata correção; 
sem quaisquer ônus, devendo o órgão competente providenciá-la no prazo 
de quarenta e oito horas, comunicando a alteração ao requerente no prazo 
de cinco dias. 

Art. go - Consumada a prescrição relativa aos créditos tributários e a outros 
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debitas de responsabilidade do contribuinte, as repartições fazendárias 
deverão, de oficio, excluir de seus sistemas quaisquer referências a eles. 

Art. 1 O - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes 
de tratados ou convenções, da legislação ordinária, de regulamentos 
expedidos pelas autondades competentes, bem como os que derivem da 
analog1a, dos costumes e dos princípios gerais do direito. 

Seçãolll 
Da Proteção, da Informação e da Orientação ao Contribuinte 

Art. 11 - O Estado estabelecerá normas e rotinas de atendimento nas 
repartições administrativas e fazendárias, que permitam ao contribuinte: 

I - o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quando considerar 
violados seus direitos; 

11 - a ampla defesa de seus direitos, nos processos administrativos e 
tributários, com o acesso a todas as informações que serviram de base para 
a autuação; 

111 -a proteção contra o exercício abusivo do direito de cobrança de tributo; 
. IV - ? s1g1lo sobre_ sua condição de contribuinte pontual ou inadimplente, 
)unto a a~m1n1straçao fazendária, vedada a divulgação, nos meios de 
comumcaçao, de dados sobre seus débitos; 

_V - a defesa c~ntra a cobrança vexatória e a exposição pública de suas 
d 1f1culd ades econom ico-fi na nceiras · 

VI - a efetiva prevenção e rep~ração de danos patrimoniais e morais 
individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da violação dos seu~ 
d1re1tos. 

Art. 12 - Caberá ao Estado: 
I -_ criar, no prazo de cento e oitenta dias da publicação desta lei, um 

serv1ço gratu1to e permanente de orientação e informação ao contribuinte, 
subordmado a Secretaria de Estado da Fazenda, na forma que dispuser o 
regulamento; 

li -realizar, anualmente, no âmbito da Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social, campanha educativa com o objetivo de orientar o 

· contnbu1nte sobre seus direitos e deveres· 
111 - implantar um programa permanent~ de educação tributária, bem como 

um programa permanente de treinamento para os servidores das áreas de 
arrecadação e fiscalização. 

Art. 13 - Do produto da arrecadação das taxas de expediente relativas a 
atos de autondade administrativa da Secretaria da Fazenda, de que trata 

0 1t~m 2 da ~abela "A" anexa à Lei n' 6.763, de ~975, serão aplicados, no 
m1mmo, 20 Yo (vmte por cento) para a efet1vaçao do d1sposto no artigo 
antenor. 

Seção IV 
Das Vedações 
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Art. 14- É vedado ao Estado, sem prejuízo dasgar~ntias asseguradas 

ao contribuinte e do disposto no art. 150 da C~nst1tU1ç~~ Federal, no art._ 1_8, 
· c·so 1 do Ato das Disposiço-es Constitucionais Trans1tonas da Const1tU1çao 1n 1 , • 
do Estado e na legislação complementar espec1fica: _ . . · 

1 _instituir tributo que não seja uniforme em todo o ternto~1~ estadual ?u que 
implique distinção ou preferên?ia em relação a_ um mumc1p1o e~ detnmento 
de outro, admitida a concessao de 1ncenlivo f1scal destinado a prom:>Ver o 
equilíbrio do desenvolvimento socioeconõmico entre as diferentes reg1oes -~o 
Estado; . 

11 - estabelecer diferença tributária entre bens e serv1ços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino. _ . 

Art. 15 - A concessão de beneficios e incentivos fisca1s devera atend~r aos 
princípios da legalidade e igualdade entre os ~ontribuintes, sem preJUIZO do 
disposto no art. 155, § 2', XII, "g", da ConstitUiçao Federal. . 

§ 1 o _ os benefícios e incentivos f1sca1~ assegu;ados as empresas em 
implantação no Estado serão estendidos aquel~s 1a existentes, desde que 
comprovem a execução de projetos para a geraçao de _novos empregos~ 

§ 2' - o benefício ou incentivo para a 1mplantaçao ou manutençao de 
empresa no Estado só poderá ser co~ced1do med1ante gar~nt1a de 
permanência e funcionamento da benefic1ana nas novas 1nstalaçoes pelo 
dobro do tempo relativo à percepção dos benefícios. . . _ . 

§ 3' _ o não-cumprimento do disposto no parágrafo antenor 1mpl1cara a 
reposição, aos cofres públicos, do montante correspondente ao benef1c1o ou 
incentivo fiscal recebido pela empresa contemplada. . __ 

Art. 16 - É vedado ao Estado impor restrição a frUiçao de qualquer 
beneficio ou incentivo fiscal ao contribuinte por mot1vo de ht1g1o em processo 
administrativo ou judicial, antes da coisa julgada adm1n1strat1va ou de 
sentença transitada em julgado. . . . . . . . . 

Art. 17 _ É vedada a inscrição de cred1to tnbutano em d1v1da at1va sem a 
prévia intimação do contribuinte. _ . _ _ . . 

Parágrafo único - Fica suspensa a inscriçao em_ d1v1da at1va, ate f1nal do 
julgamento, de crédito tributári~ garantido por depos1to JUdiCial no valor _total 
do tributo exigido, objeto de açao que v1se a anular ou desconstltUir o credito 
ou o seu lançamento. . _ ... 

Art. 18 - Não será exigida certidão negativa quando o contnbUinte se d1ng1r 
à repartição fazendária competente para formular consultas e. req_l;'erer 
regime especial de tributação, celebração de termo de acordo e rest1tu1çao de 
impostos. 

Seção V 
Das Normas e Práticas Abusivas 

Art. 19- São nulas de pleno direito as exigências administrativas que: . 
1 - estabeleçam obrigações que sejam incompatíveis com a-- boa-f~. a 
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equidade e os bons costumes; 

11 -estabeleçam obrigações com base em presunção; 
111- infrinjam ou possibilitem a violação de normas de bom relacionamento 

entre o Fisco e o contribuinte; 
IV - estejam em desacordo com o sistema de proteção do contribuinte; 
V- obriguem à renúncia do direito de indenização. 
Art. 20- Considera-se abusiva, entre outros casos, a exigência que: 
I -ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico; 
11 - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua 

capacidade econômica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu 
ramo de atividade; 

111 - interfra nas decisões gerenciais dos negócios do contribuinte, fora do 
âmbito tributário. 

Art. 21 - É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena 
de responsabilidade: 

I - condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências 
burocráticas, sem previsão legal; 

11 - negar autorização de procedimento ao contribuinte, exigindo-lhe o 
cumprimento de obrigações na esfera de outros órgãos, salvo as previstas na 
legislação tributária; 

111 - recusar atendimento às solicitações do contribuinte de forma a 
restringir-lhe as operações; 

IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão de documentos 
fiscais usando como argumento a existência de débito de obrigação principal 
ou acessória; 

V- prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do contribuinte para impor-lhe 
exigências burocráticas; 

VI - impor ao contribuinte a cobrança ou induzir a auto denúncia de débito 
cujo fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrado; 

VIl - arbitrar o valor da operação ou prestação presumindo circunstâncias 
não comprovadas em relação ao estabelecimento autuado, ressalvadas as 
hipóteses legalmente previstas; 

VIII -fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais, apenas para 
efeito coativo, em estabelecimentos comerciais e industriais, sem que tenha 
sofrido nenhum embaraço ou desacato, sem prejuízo das demais ações 
fiscais em que a requisição de força policial é necessária à efetivação de 
medidas previstas na legislação tributária; 

IX - condicionar o recebimento de tributos ao pagamento em dinheiro ou 
em agência bancária determinada; 

X - repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo 
contribuinte no exercício de sua atividade econômica; 

XI - bloquear, suspender ou cancelar inscrição do contribuinte sem motivo 
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fundamentado ou comprovado por agente do Fisco; 
XII -recusar-se a se identificar quando solicitado; 
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XIII- inscrever o crédito tributário em divida ativa ou ajuizar ação executiva 
fiscal desprovida de fundamentos; 

XIV - submeter o contribuinte inadimplente a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça, na cobrança de débitos. ..1 -

XV - exigir honorários advocatícios na cobrança de crédito tributário antes 
de ajuizada a ação, ainda que inscrito em divida ativa; · 

XVI - utilizar-se dos dados cadastrais para dificultar o exercício dos direitos 
conferidos ao contribuinte. 

Seção VI 
Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte 

Art. 22 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte -
SISDECON -, composto pela Câmara de Defesa do Contribuinte- CADECON 
_e pelos Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte- DECON~. _ 

§ 1°- A CADECON é composta por representant-:s dos poderes publ~cos e 
das entidades empresariais e de classe, com atuaçao em defesa dos dore1tos 
do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser o regulamento. 

§ 2° - Os representantes, indicados por seus respectivos órgãos e 
entidades, serão nomeados, no prazo de trinta dias contados da data de 
publicação desta lei, pelo Governador do Estado, para um mandato de dois 
anos, permitida a recondução. _ 

§ 3° - Os membros da CADECON não serão remunerados, e suas funçoes 
são consideradas serviço público relevante. 

§ 4°- Os órgãos e as entidades relacionadas no artigo seguinte, bem como 
outros órgãos e entidades que se interessarem por atuar na defesa dos 
direitos do contribuinte poderão implantar DECONs, desde que credenciados 
pela CADECON. 

Art. 23 - Integram a CADECON representantes dos seguintes órgãos e 
entidades: 

1 -Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
li - Ministério Público; 
111- Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV- Departamento Estadual de Trãnsito- DETRAN-MG; 
v- Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais; 
VI - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE; 
VIl- Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais; 
VIII- Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais; 
IX - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; 
X - Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais;_ 
XI - Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de M.nas 

~L_------------------------------------------~ 



Gerais; 320 

XII - União dos Varejistas de Minas Gerais; 
XIII - Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de 

Minas Gerais- SINDIFISCO; 
XIV- Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais; 
XV -Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais; 
XVI -Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais; 
XVII - Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais. 
§ 1°- No prazo de cento e vinte dias contados da publicação desta lei, os 

representantes das entidades mencionadas neste artigo reunir-se-ão para 
escolher o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do SISDECON bem 
como para elaborar e aprovar o seu regimento. ' 

Art. 24- Compete à CADECON: 
I - credenciar os Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte -

DECONs; 
11 - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de 

proteção ao contribuinte; 
111 - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou 

sugestões apresentadas por contribuintes ou entidades representativas dos 
contribuintes; 

IV - prestar orientação permanente ao contribuinte sobre seus direitos e 
garantias; 

V - atuar como assistente nos processos administrativos, inclusive no 
processo disciplinar. 

Seção VIl 
Das Sanções 

Art .. 25 - Constatada infração às disposições deste Código, o contribuinte 
podera apresentar reclamação fundamentada e instruída. quando possível, à 
CADECON ou aos DECONs. . 

Art. 26 - Julgada procedente a reclamação do contribuinte a CADECON 
diretamente ou provocada pelo DECON, tomará as seguínt~s providências: 
com vrstas a coibir novas infrações às disposições deste Código ou garantir o 
direito do contribuinte: 

I - apresentação ao órgão competente, de denúncia contra o funcionário 
responsável, devendo ser imediatamente aberta sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa; 

11 - determinação, à autoridade competente, de que, imediatamente e até 
que seJa sanada a irregularidade, suspenda os efeitos ou execute o ato 
administrativo, nas seguintes hipóteses: 

a) recusa de autorização para impressão de documentos fiscais a 
contribuinte regularmente inscrito; 

b) cancelamento, de ofício, sem motivo fundamentado ou comprovado, de 
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inscrição de contribuinte que se encontre no exercício regular de suas 
atividades;· 
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c) lavratura de termo de ocorrência ou auto de infração ~e_m indicação dos 
procedimentos realizados para levantamento, sem a_ descrrçao dos fatos que 
conduziram à autuação ou com base em rnformaçoes falsas, Incorretas ou 
enganosas; . . . . . . . . . . 

d) inscrição indev1da de cred1to trrbutarro em drv1da ~trva, . . _ 
e) adoção de procedimento de cobrança que 1nterf1ra na adm1nrstraçao do 

estabelecimento; . . . . _ 
f)· impedimento ou dificultação de acesso do contrrbu1nte as. 1nformaçoes. 

sobre sua empresa, constantes em banco de dados, fichas e reg1stm~; ·~ 
g) não-correção de informação inexata, a que o contr1~urnte nao tenha 

dado causa, no prazo de quarenta e oito horas da reclamaçao. 
Parágrafo único - A CADECON apreciará as alegações apresentada~ pela 

autoridade administrativa a respeito dos fatos reclamados pelo contrrburnte e 
sobre elas manifestar-se-á. 

Art. 27 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou outro 
procedimento judicial pertinente será. sempre do contribuinte, facultado ao 
DECON intervir no processo como assistente, na forma processual CIVIl. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às en~dades de 
classes, associações e cooperativas de contribuintes, que poderao ag1r e_m 
nome coletivo na defesa dos direitos dos contribuintes e propor açao 
reparatória ou outro procedimento judicial cabível. 

Seção VIII 
Das Disposições Gerais 

Art. 28 - As alterações nas condições ou antecipações na ~ata de 
recolhimento de tributos de competência do Estado somente surt1rao eferto 
noventa dias após a data de publicação do instrumento mod1f1cat1vo, 
observado ainda o princípio da anualidade. . . 

Art. 29 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 11 ~ do Cod1go 
Tributaria Nacional, a interpretação e aplicação da leg1slaçao trr~utarra 
atenderão aos princípios de continuidade das empresas e manutençao dos 
empregos. . 

Art. 30 - o valor das taxas cobradas sobre os serviços públicos não podera 
ultrapassar seu efetivo custo, e o seu recebimento não poderá estar 
vinculado ao pagamento de quaisquer outros tributos. . . . · 

Art. 31 -A Secretaria de Estado da Fazenda adotara med1das para ampliar: 
a rede de estabelecimentos destinados a arrecadação dos tributos estadua1s 
e combater as medidas restritivas dos Bancos. _ 

Art. 32 - Não será exigido visto prévio no Documento de Arrecadaçao 
Estadual para pagamento de impostos fora do prazo, responsabilizando-se o 
contribuinte pela exatidão dos cálculos e pelos pagamentos de eventuais 
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diferenças; com os acréscimos legais. 

Art. 33 - É assegurada ao contribuinte a possibilidade de liquidação 
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, mediante redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes sobre a parcela 
remanescente. 

Art. 34 - As normas que estabeleçam condições mais favoráveis ao 
contribuinte serão aplicadas aos parcelamentos de crédito tributário já 
deferidos ou que se encontrem em tramitação. 

Art. 35 - Em qualquer fase do processo tributário administrativo em que for 
juntado documento novo, o contribuinte será intimado e terá o prazo de vinte 
dias para se manifestar. 

Parágrafo único - O contribuinte, pessoalmente ou por seu representante 
legal, terá direito a requisitar cópia de inteiro teor dos processos tributários 
administrativos em que figure como parte. 

Art. 36 - Em cada sede das administrações regionais funcionará uma 
Auditoria do Conselho de Contribuintes, cabendo-lhe 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. 

Art. 37 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias, contados da data de sua publicação . 

Art. 38 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 497/99 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n' 497/99 

dispõe sobre medidas sanitárias para a erradicação de doença animal. 
Aprovada no 1' turno com as Emendas n's 1 a 5 e 7 e a Subemenda 

n' 1 à Emenda n° 6, a proposição retoma a esta Comissão para receber 
parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. Segue anexa a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 497/99 visa a dotar o Instituto Mineiro de Agropecuária -

IMA - de condições mais efetivas para a promoção da erradicação de 
doenças animais, bem como para o controle da qualidade dos produtos 
agropecuários. Conforme salientado na discussão anterior da matéria nesta 
Comissão, é necessário que as medidas propostas sejam adotadas com 
urgência, com vistas à eliminação de doenças como a aftosa, a brucelose e a 
raiva dos herbívoros, cuja ocorrência deprecia o produto mineiro junto aos 
mercados consumidores,· além de representar um risco enorme à saúde 
pública. 
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As modificações introduzidas no texto original, incluídas no texto do 

vencido no 1 o turno - com exceção da Emenda n' 7, que recebeu parecer 
favorável desta Comissão -, são provenientes de emendas apresentadas 
durante a primeira· discussão do projeto nesta Comissão. Corroboramos, 
agora, o entendimento manifestado anteriormente, de que o projeto é 
bastante louvável e oportuno, merecendo ser aprovado nesta Casa, em 
segunda votação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 

497/97, no 2' turno, na forma do vencido no 1' turno. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 

João Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Paulo 
Piau. 

Redação do Vencido no 1' Turno 
PROJETO DE LEI N' 497/97 

Dispõe sobre medidas sanitárias para a erradicação de doença animal. 
Art. 1' - Fica instituída a prática de erradicação de doença animal e de 

controle de qualidade dos produtos agropecuários no Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2'- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
1 - erradicação de doença animal o conjunto de medidas destinadas a 

eliminar doenças existentes ou recém-introduzidas no Estado, em relação a 
qualquer espécie animal; 

11 - controle de qualidade o conjunto de normas e padrões para certificação 
de produtos agropecuários. 

Art. 3' - A prática de erradicação de doença animal será desenvolvida pelo 
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, por meio de programas específicos, 
elaborados para cada tipo ou grupo de doenças, inclusive as emergenciais ou 
exóticas, em consonância com as diretrizes e normas legais instituídas pelo 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e por organizações 
internacionais e de acordo com as prioridades estabelecidas pelos programas 
governamentais. 

§ 1 o - Considera-se doença exótica ou emergencial aquela diagnosticada 
pela primeira vez em uma determinada área geográfica. 

§ 2' - Caracteriza-se também como emergencial a doença que ocorrer em 
nível alarmante ou que não for diagnosticada no prazo mínimo de dois anos. 

Art. 4' - Para efeito de erradicação, o diagnóstico ou a confirmação da 
doença deverá ser feita por meio de exame laboratorial especifico para a ' 
doença e a espécie animal ou clinicamente, quando as evidências," 
analisadas por mais de um médico veterinário, confirmarem a existência da 
doença . 

Art. 5' - As medidas de erradicação podem variar de acordo com a doença 

~~--------------------------------------------------------J 
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e a espécie animal, competindo ao I MA: 
I - interditar área pública ou privada; 
11 - apreender, sacrificar e destruir os animais contaminados e seus 

contatos devidamente identificados; 
111- proibir. o trânsito, o comércio e a utilização de animais, de produtos, de 

subprodutos e de materiais que representem risco de propagação de doença 
ou que estejam em desacordo com as normas legais e regulamentares 
pertinentes; 

IV- destruir ou interditar, quando necessário, instalações ou benfeitorias; 
V - solicitar apoio das polícias civil e militar, bem como de outras 

instituições públicas, para o integral cumprimento das medidas de 
erradicação de doença animal; 

VI - estabelecer e classificar, em caso de ocorrência de doença animal, as 
áreas focal, perifocal e tampão, identificando os animais doentes, seus 
contatos e outros animais suscetíveis a doença, para sacrifício e destruição; 

VIl - estabelecer normas técnicas e acompanhar os trabalhos de 
repovoamento de área contaminada, após limpeza, desinfecção e 
desinterdição. 

§ 1°- Para efeito deste artigo, entende-se: 
I - por sacrifício sanitário a eliminação de animal, de rebanho enfermo e 

contaminado, direta ou indiretamente, seguido de cremação e enterramento, 
no local em que se encontra; 

11 - por abate sanitário o sacrifício de animal existente em uma determinada 
área onde foi diagnosticada a doença exótica ou emergencial, encaminhado 
a frigorífico, abatedouro ou local previamente determinado, mediante 
acompanhamento, fiscalização e inspeção por agente fiscal do I MA. 

§ 2° - Nos casos de sacrifício e destruição de animal contaminado e de 
seus contatos devidamente identificados, caberá indenização ao respectivo 
proprietário, conforme o disposto na Lei Federal n° 569, de 21 de dezembro 
de 1948. 

§ 3° - Não caberá indenização ao proprietário, ao estabelecimento ou ao 
·condutor, pelo sacrifício sanitário de animal, pela destruição de seus 
produtos, construções, instalações e equipamentos, quando: 

I - o animal doente ou suspeito estiver sendo criado ou mantido em 
condições inadequadas de nutrição, saúde, higiene, profilaxia de doenças e 
proteção ao meio ambiente; 

11 - o proprietário, o estabelecimento ou o condutor de animal infringir ou 
dificultar a execução da legislação sanitária federal ou estadual, bem como 
os atos normativos expedidos pelo I MA; 

111 - o propnetário, o estabelecimento ou o condutor de anrmal for. 
considerado responsável pela ocorrência da doença; ., 

IV - o animal, seus produtos e subprodutos encontrados no Estado de 
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Minas Gerais estiverem em desacordo com as normas legais vigentes. 

Art. 6° - No exercício do poder de polícia administrativa, na área da defesa 
sanitária animal, compete ao IMA: 

1 _ coordenar os· trabalhos de avaliação de animais, instalações e 
equipamentos, que devem ser destruídos, para efeito de indenização; 

11 _ interditar e apreender veículo não desinfetado, usado para o transporte 
de animal, em área focal ou perifocal, ou fora dela, por recomendação técnica 
do seu agente fiscal; · 

111 - desinfetar área e instalação destinadas a animal e seus produtos, 
subprodutos e derivados; . . 

IV- credenciar pessoa física ou jurídica para executar trabalhos delegavers, 
de acordo com as normas legais regulamentares; 

v - estabelecer normas técnicas e acompanhar os trabalhos de 
repovoamento da área contaminada, após sua limpeza e desinfec~ão;_ 

VI - multar condutor de veiculo transportador de anrmars em transrto, sem 
documentação sanitária; _ 

VIl - multar condutor de tropa de animais em trânsito sem documentaçao 
sanitária; 

VIII - desinterditar áreas públicas e privadas, bem como instalações e 
benfeitorias. 

§ 1° - A avaliação de que trata o inciso I deste artigo será realizada por 
comissão designada pelo Diretor-Geral do IMA, devendo dela fazer parte o 
proprietário a ser indenizado ou seu representante. . . 

§ 2° - A multa prevista nos incisos VI e VIl deste artrgo sera de valor 
correspondente, respectivamente, a cem e cinqüenta UFIRs, sendo cobrada 
em dobro no caso de reincidência. 

Art. 7° - Cabe ao IMA emitir o Cartão de Controle Sanitário, destinado a 
identificar o criador, a propriedade e o município em que esta se situa, bem 
como a indicar a população animal por faixa etária e os dados sobre a 
vacinação. . 

§ 1 o- o uso do Cartão de Controle Sanitário é pessoal e intransferrvel. 
§ 2° - A utilização do Cartão de Controle Sanitário por produtor rural qu~ 

não seja o seu titular sujeita o ·rnfrator a multa de cem UFI Rs, que sera 
cobrada em dobro na reincidência. 

Art. 8° - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de piso emborrachado 
ou similar nos veículos transportadores de animais, a partir de doze meses 
da data da publicação desta lei. . 

Art. go -O IMA exigirá responsável técnico para o controle de qualrdade em 
estabelecimento agroindustrial, devendo o profissional e a empresa 
satisfazerem as normas previstas na legislação própria. 

Art. 1 o - Em caso de foco, o Diretor-Geral do IMA poderá solicitar à 
autoridade administrativa competente a declaração de situação de 
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emergência. 

Art. 11 - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável dará apoio ao IMA, no que concerne á adequação das medidas 
previstas nesta lei, em relação as normas ambientais em vigor. 

Art. 12 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no 
prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta lei, projeto de lei 
que cria fundo específico para dar sustentabilidade aos objetivos propostos 
por esta lei. 

Art. 13 - O inciso VI do art. 5°, o art. 7°, o parágrafo único do art. 8° e 0 art. 
9° da Lei n° 10.021, de 6 de dezembro de 1989, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5°- ..... 
VI -desinfetar os veículos de transporte de animais sensíveis à febre aftosa 

e à brucelose, após o desembarque em frigoríficos e quando transitar por 
local onde ocorra episódio sanitário. 

Art. 7°- O descumprimento das disposições constantes nos arts. 5° e 6°, no 
todo ou em parte, implica multa ao infrator, imposta por servidor do Instituto 
Mineiro de Agropecuária - IMA- ou agente por ele credenciado. 

§ 1°- A inobservância do disposto nos incisos I, 11 e 111 do art. 5° sujeita o 
infrator a multa no valor de 25 (vinte e cinco) UFIRs por animal, na forma do 
regulamento desta lei. 
. § 2° - A inobservância do disposto nos incisos IV e V do art. 5° sujeita o 
Infrator a multa no valor de 50 (cinqüenta) UFIRs por animal, na forma do 
regulamento desta lei. 

§ 3° - Caso o veiculo não seja desinfetado, conforme o disposto no inciso 
VI do art. 5°, seu proprietário ficará sujeito a multa no valor de 100 (cem) 
UFIRs por veiculo. 

§ 4° - O veiculo de que trata o parágrafo anterior somente será liberado 
após sua desinfecção. 

§so-A inobservância do disposto no inciso VIII do art. 5° sujeita o infrator a 
multa no valor de 5 (cinco) UFIRs por animal. 

Art. 8°- ............ . 
Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no "caput" deste artigo 

implica multa ao infrator correspondente a 25 ( vinte e cinco) UFIRs por 
animal desembarcado sem o documento sanitário. 

Art. 9° - As cooperativas e os estabelecimentos que recebem ou 
industrializam leite ficam proibidos de receber o produto de fornecedores que 
não estejam em dia com a vacinação contra febre aftosa, brucelose e raiva 
dos herbívoros, quando o programa for implantado. 

§ 1° - As cooperativas e os estabelecimentos que recebem ou 
industrializam leite ficam obrigados, em obediência ao disposto neste artigo, 
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a fornecer, sempre que solicitada pelo IMA, lista de seus fornecedores, 
por município. " , . . _ 

§ 2°- o não-cumprimento do disposto no caput deste art1go 1mpllca mu~a 
ao infrator correspondente a 25 (vinte e cinco) UFIRs por fornecedor que nao 
estiver em dia com a vacinação.". 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 699/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela altera a Lei no 

12.228, de 4/7/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias 
Estratégicas- FUNDIEST. 

No 1 o turno, o projeto foi aprovado com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno. Segue anexa a redação do vencido, em obediência ao art. 189, § 1°, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela visa a criar, no âmbito do Fundo de Des~nvolvimento de 

Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -, programa de apo1o as emp;esas de 
eletrônica, informática e telecomunicações- FUNDIEST-PROE-Eietro~1ca. 

Atualmente o FUNDIEST contempla três programas: o PROE-Industna, o 
PROE-Agroi~dústria e o PRO E-Estruturação. A proposta orçamentária para o 
ano 2000, em tramitação nesta Casa, orça despesas da ordem de 
R$142.000.000,00, sendo 53% dos recursos destinados ao programa PROE-
Indústria e 46% destinados ao programa PROE-Estruturação. 

Analisando dados do Balanço Geral do Estado referentes a exerc1c1os 
anteriores, vemos que em 1997 o Fundo emprestou R$32.000.000,00 e em 
1998 R$97.000.000,00. Em 1999, o Fundo já emprestou R$19.000.000,00, 
sendo 0 crédito orçamentário autorizado para este ano de R$102.000.000,00. 

Conforme nos manifestamos anteriormente,. a proposição não encontra 
impedimento do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. Não 
obstante, com o intuito de aperfeiçoar o projeto, apresentamos duas 
emendas. A Emenda n° 1 estabelece os requisitos para a concessão de 
financiamentos aos beneficiários do PROE-Eietrônica. A Emenda no 2 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para atender ás despesas 
decorrentes do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 699/99, 

no 2° turno, com as Emendas n°S 1 e 2 ao vencido no 1° turno . 
EMENDA N° 1 " 

~ 
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Dê-se ao § 3' do art. 2" da Lei 12.228, de 4 de julho de 1996, de que 

trata o art. 2' do vencido, a seguinte redação, acrescentando-se o seguinte § 
4': 

"Art. 2'- ________ __ 
"Art. 2°- --------------------
§ 3' - Os requisitos para a concessão de financiamento para o Programa 

previsto no § 2' deste artigo, assim como os critérios e as normas de 
financiamento serão definidos em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe 
as disposições dos arts. 2', 5° e 6° desta lei. 

§ 4' - Para o Programa de que trata o § 2' deste artigo, poderão ser 
dispensad_os os requisitos de realização de projetos de investimentos para 
1mplantaçao de nova un1dade industrial e de geração de empregos diretos.". 

EMENDA N' 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - Para atender às despesas decorrentes da execução deste 

programa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de 
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), observado o disposto na Lei Federal 
n' 4.320, de 17 de março de 1964.". 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N' 699/99 

Altera a Lei n' 12.228, de 4 de julho de 1996, que criao Fundo de 
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas- FUNDIEST. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 1°, os§§ 3° e 4' do art. 9° e o art. 14 da Lei n° 

12.228, de 4 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias 

Estratégicas - FUNDIEST -, com o objetivo de dar suporte financeiro a 
programas destinados à implantação, à manutenção e ao desenvolvimento 
de setores estruturantes do parque industrial mineiro. 

Art. 9°-. ----·-----------------------
~ 3' - As competências e atribuições da gestora e do agente financeiro, 

·alem das definidas nos incisos I e li do art. 4° da Lei Complementar n' 27, de 
18 de janeiro de 1993, serão estabelecidas em regulamento. 

§ 4o - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com 
relação a penalidades previstas decorrentes de inadimplemento por parte do 
beneficiário, observados os critérios estabelecidos em ato do Poder 
Executivo. 

Art. 14 - Fica o BDMG autorizado a conceder fiança a operações de 
financiamento realizadas por municípios no âmbito de seus programas de 
fomento ao desenvolvimento industrial, compatíveis com os objetivos e 
programas do FUNDIEST, obedecidas as normas pertinentes editadas pelo 
Banco Central do Brasil.". 
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Art. 2° - O art. 2° da Lei n' 12.228, de 4 de julho de 1996, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3', renumerando-se como § 1° o 
atual parágrafo único: 

"Art. 2'- --·----
§ 2' - Fica criado, no âmbito do FUNDIEST, o Programa de Apoio às 

Empresas de Eletrônica, Informática e de Telecomunicações - FUNDIEST-
PROE-Eietrônica. 

§ 3' - Os requisitos para a concessão de financiamento para o Programa 
previsto no § 2' deste artigo, assim como os critérios e as normas de 
financiamento, serão definidos em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe, 
no que couber, as disposições dos arts. 2°,5° e 6' desta lei.". 

Art. 3'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Bilac Pinto, relator - Olinto Godinho - Rêmolo 

Aloise. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

N° 19/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar n° 19/99, do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2 ° turno, com as 
Emendas n's 1 a 3 ao vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 19/99 
Dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Minas Gerais - CBMMG -e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas. Gerais decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 o - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, 
considerado força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do inciso V e do 
§ 6' do art. 144 da Constituição da República e do inciso 11 do art. 142 da 
Constituição do Estado, modificado pela Emenda à Constituição n' 39, de 2 
de junho de 1999, é organizado com base na hierarquia e na disciplina. · 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as expressões Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e CBMMG se 
equivalem . 

~~--------------------------------------------------_J 
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Art. 2°- O .Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é um órgão com 

regime especial de administração centralizada, na forma de legislação 
estadual, e, como tal, integra-se ao sistema da administração geral do 
Estado. 

CAPÍTULO 11 
Do Corpo de Bombeiros Militar 

Seção I 
Da Competência 

Art. 3°- Compete ao Corpo de Bombeiros Militar: 
I - coordenar e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 

públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão 
em locais de sinistro, busca e salvamento; 

11 - atender a convocação, á mobilização do Governo Federal inclusive, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se á Força Terrestre para emprego 
em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como 
participante da defesa interna e territorial; 

111 - coordenar a elaboração de normas relativas á segurança das pessoas 
e dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no 
Estado; 

IV - exercer a policia judiciaria militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica; 

V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e de padrão operacional; 

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis 
que atuam em sua area de competência; 

VIl - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e 
buscar novas técnicas e taticas que propiciem segurança á população. 

Art. 4° - Ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada autonomia 
administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: 

I- elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua 
implementação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado; 

11 - elaborar folha e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a 
situação funcional de seu pessoal ativo e inativo, constituído pelos militares, 
integrantes dos quadros específicos da Corporação; 

111- executar contabilidade própria; 
IV- adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos. 
§ 1° - As atividades de planejamento e orçamento e de administração 

financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando-
Geral da Corporação e tecnicamente ás Secretarias de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente. 
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§ 2° - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros 

órgãos e entidades da administração pública estadual, as atividades de 
administração, de seu pessoal militar inclusive, subordinam-se técnica e 
administrativamente ao Comando-Geral da Corporação. ~ 

Art. 5° - o Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado. 

Art. 6° - A administração, o comando e o emprego da Corporação são de 
competência e responsabilidade do Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros, assessorado pelas unidades de direção. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 7°- O Corpo de Bombeiros Militar tem a seguinte estrutura: 
1 - Unidades de Direção Geral; 
11 -Unidades de Direção Intermediária; 
111- Unidades de Execução. 
Art. 8° - As Unidades de Direção Geral exercem o comando e a 

administração da Corporação, cabendo-lhes: 
1 - o planejamento geral e a organização da Corporação, atendidas as 

necessidades de pessoal e material e os seus objetivos; 
11 -o acionamento, por meio de diretrizes e ordens, das unidades de apoio 

e das de execução, fiscalizando-as e coordenando-as. 
Art. go - As Unidades de Direção Intermediária são responsáveis pela 

condução das respectivas unidades nas atividades operacional, de pessoal e 
de material da Corporação, de acordo com as diretrizes e ordens das 
Unidades de Direção Geral. 

Art. 1 O - As Unidades de Execução realizam as atividades operacionais e 
de apoio, de acordo com as diretrizes das Unidades de Direção. 

Seção 111 
Da Direção Geral 

Art. 11 - As Unidades de Direção Geral compõem o Comando-Geral da 
Corporação, compreendendo: 

I -o Gabinete do Comandante-Geral; 
li -o Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar. 

Seção IV 
Do Comandante-Geral 

Art. 12- o Comandante-Geral será um oficial do último posto do Quadro de 
Oficiais Bombeiros Militar - QOBM -, preferencialmente da ativa, podendo ser 
um Oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em 
caráter efetivo, cargo privativo do último posto da Corporação. 

§ 1 o - o Comandante-Geral é responsável pelo comando e pela 
administração geral da Corporação. · 

§ 2" - o provimento do cargo de Comandante-Geral será feito por ato do 
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Governador do Estado. 

§ 3° - O Comandante-Geral tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário de Estado. 

§ 4° - O Comandante-Geral disporá de assistentes e de ajudantes-de-
ordens. . 

§ 5° - O Oficial que estiver no exercício do cargo de Comandante-Geral do 
Corpo de. Bombeiros Militar tem precedência hierárquica e funcional sobre 
todos os Oficiais da Corporação. 

Art. 13 - O cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar é 
subordinado diretamente ao Governador do Estado. 

Seção V 
Do Estado-Maior 

Art. 14- Competem ao Estado-Maior: 
I - o estudo, o planejamento, a coordenação, a fiscalização e o controle de 

todas as atividades da Corporação; 
11 - a elaboração das diretrizes e ordens do Comando às Unidades de 

Direção Intermediária e de Execução. 
Parágrafo único- O Estado-Maior é constituído por: 
I - Chefia do Estado-Maior; 
11 - Subchefia do Estado-Maior; 
111- Seções do Estado-Maior. 
Art. 15 - O Chefe do Estado-Maior , nomeado pelo Governador do Estado 

mediante indicação do Comandante-Geral, acumula as funções de 
Subcomandante da Corporação e é o substituto eventual do Comandante-
Geral. 

§ 1°- O cargo de Chefe do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do. 
OOBM, que terá precedência hierárquica sobre os demais Coronéis. 

§ 2°- Cabe ao Chefe do Estado-Maior dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar 
os trabalhos do Estado-Maior e exercer as funções administrativas que lhe 
competem e as que lhe forem delegadas pelo Comandante-Geral. 

§ 3° - O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior é o Coronel mais 
antigo do QOBM em atividade na Corporação. 

§ 4° - O Chefe do Estado-Maior tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e 
responsabilidades de Secretário Adjunto de Estado. 

§ 5° - Os cargos de Subchefe do Estado-Maior e de Seções são privativos 
de Tenentes-Coronéis, e suas atribuições serão definidas em regulamento 
propno. 

Seção VI 
Da Auditoria 

Art. 16 - A Auditoria, unidade subordinada diretamente ao Comandante-
Geral, é reponsável pelo exercício da auditoria de prevenção, de controle e 
de gestão em todas as áreas de atuação da Corporação, tanto em nível de 
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Seção VIl 

Das Diretorias 
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Art. 17 -As Diretorias, Unidades de Direção Intermediária, são organizadas 
na forma de sistema para atividades de pessoal, programação orçamentária, 
administração financeira, contabilidade, auditoria e apoio logístico. · - . 

Art. 18 - Os cargos de Diretor são privativos de Coronéis da at1va do 
QOBM. _ 

Art. 19 - Serão criadas, conforme as necessidades da Corporaçao, · 
Diretorias de Recursos Humanos, Apoio Logístico, Contabilidade e Finanças 
e outras. 

Seção VIII 
Dos Comandos Operacionais de Bombeiros 

Art. 20 - Ficam criados dois Comandos Operacionais de Bombeiros, um na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e outro no interior do Estado. . _ 

§ 1 o _ Os Comandos Operacionais de Bombeiros, Unidades de D1reç~o 
Intermediária, são responsáveis perante o Comando-Geral pela coordenaçao 
das atividades operacionais de competência do Corpo de Bombeoros M1l1tar, 
em sua respectiva área de atuação, de acordo com as diretrizes e ordens 
emanadas do Comando-Geral. 

§ 2° - O cargo de Comandante Operacional de Bombeiros é privativo de 
Coronéis da ativa do QOBM. 

Seção IX 
Das Unidades de Execução de Apoio 

Art. 21 - Serão criadas as Unidades de Execução de Apoio para Ensino de 
Bombeiros, Suprimento e Manutenção, Atividades Técnicas, Ajudância-Geral 
e outras. . 

Art. 22 - O Centro de Ensino de Bombeiros - CEBOM -, umdade 
responsável pela formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de 
Bombeiros, vincula-se à Diretoria de Recursos Humanos. . 

Art. 23 - O Centro de Suprimento e Manutenção - CSM -, unidade 
responsável pelo suprimento logístico da Corporação, vincula-se à Diretoria 
de Apoio Logístico, cabendo-lhe as atividades de recebimento, estocagem, 
distribuição de materiais, manutenção de viaturas e equipamentos 
especializados e intendência. . 

Art. 24 - Compete ao Centro de Atividades Técnicas - CAT -, Unidade 
subordinada diretamente ao Comando-Geral do Corpo de BombeirOS Mil1tar: 

1 - pesquisar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar o 
cumprimento das disposições legais próprias dos serviços de segurança 
contra incêndio e pânico; 

11 - realizar perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro; _ 
111 - atuar como segunda instância na análise de projetos de prevençao no 

~ <L_ ____________________________________________ ~ 
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Estado. 

Art. 25 - A Ajudância-Geral, unidade responsável pelas funções 
administrativas do Comando-Geral, é subordinada diretamente a esse 
Comando, cabendo-lhe: 

I - o trabalho de secretaria, correspondência, correio, protocolo geral, 
arquivo geral, boletim geral e outros; 

11 - o apoio ao quartel do Comando-Geral no que se refere a pessoal e 
material, administração financeira e contábil, almoxarifado e 
aprovisionamento; 

111 -a segurança do quartel do Comando-Geral. 
Seção X 

Das Unidades de Execução Operacional 
Art. 26 - Constituem Unidades de Execução do Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais: 
I -o Batalhão de Bombeiros Militar- BBM -· 
11 - a Companhia Independente de Bombei;os Militar- CIA IND BM -· 
111 -a Companhia de Bombeiros Militar- CIA BM -· ' 
IV- o Pelotão de Bombeiros Militar- PEL BM. ' 
§ 1°- As unidades mencionadas no "caput" deste artigo terão especificadas 

em suas denominações, quando for o caso, o tipo de atividade que 
executam, observada a competência prevista no art. 3° desta lei. 

§ 2° - As denominações das Unidades de Execução de que trata o "caput" 
deste artigo e o âmbito de sua atuação poderão ser alterados de acordo com 
as necessidades da Corporação, nos termos de resolução do Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 3°- Fica criada uma Unidade de Execução do Corpo de Bombeiros Militar 
no Município de Pará de Minas. 

Art. 27- Compete ao Batalhão e à Companhia Independente de Bombeiros 
Militar, unidades subordinadas diretamente ao Comando Operacional de 
Bombeiros, realizar ações de prevenção e combate a incêndio, busca e 
salvamento, socorros de urgência e defesa civil. 

Art. 28- A subordinação, a competência e a responsabilidade territorial das 
Unidades de Execução Operacional do Corpo de Bombeiros Militar serão 
definidas pelo Comando-Geral do CBMMG. 

CAPÍTULO 111 
Do Pessoal 

Seção I 
Do Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar 

Art. 29- Integram o Corpo de Bombeiros Militar: 
I - pessoal da ativa: 
a) Oficiais, pertencentes aos seguintes quadros: 
1) Quadro de Oficiais Bombeiros Militar- QOBM -; 
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2) Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar- QOABM -; 
3) Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar- QOSBM -; 
b) Praças, pertencentes aos segu1ntes quadros: 
1) Quadro de Praças Bombeiros Militar- QPBM -.;. 
2) Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar- QPEBM -; 
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11- pessoal inativo: . 
a) pessoal da reserva remunerada: Oficiais e Praças ~ansfendos para ~ 

reserva remunerada a partir da data da promulgaçao da Emenda ·a 
Constituição n° 39, de 2 de junho de 1999; . ·· 

b) pessoal reformado: Oficiais e Praças reformados a partir da data da 
promulgação da Emenda à Constituição n° 39, de 2 de Junho de 1999. 

Seção 11 
Do Efetivo 

Art. 30 - o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais será 
fixado em lei especifica. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais 

Art. 31 - O Comandante-Geral poderá constituir comissões e assessorias 
para desempenho de atividades especificas, d~ caráter permanente ou 
temporário, de natureza relevante e de interess: publ1co. _ .. 

§ 1o - São de caráter permanente a Com1ssao de Promoçoes de Ofic1a1s, 
presidida pelo Comandante-Geral da Corporação, e a Comissão de 
Promoções de Praças, presidida pelo Diretor de Recursos Humanos ou 
equivalente. . _ . . _ . 

§ 2° -As Comissões de Medalhas serao reg1das por leg1slaçao espe<:al. . 
§ 3o - Para assuntos relativos a fatos estratégicos da Corporaçao e_ a 

mudança de sua estrutura organizacional que tenham grande repercuss3'o 
política e social, serão constituídas, pelo Alto-Comando da Corporaçao, 
assessorias que decidirão, pela maioria de votos, as med1das a serem 
implementadas pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo 
ao Comandante-Geral o voto de qualidade. 

§ 4° - O Alto-Comando será formado por todos os Coronéis da ativa do 
Corpo de Bombeiros Militar, que terá, no, mínimo, três Coronéis. . 

§ 5° - Enquanto não forem preenchidas as vagas d~ Corone1s previstas, os 
Tenentes-Coronéis em função de comando part1c1parao do Alto-Comando. 

Art. 32 - Os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização de 
Oficiais e Praças Bombeiros Militar serão realizados no Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais ou em outras corporações. 

Art. 33 - As funções de Comandante de Batalhão e de Chefe de Centro· 
serão exercidas por Tenente-Coronel do QOBM. . .. 

Art. 34 - Ficam assegurados aos integrantes do Corpo de Bombe1ros Militar 
os mesmos direitos e prerrogativas dos militares da Polícia Militar do Estado 
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de Minas Gerais.··:·' 

Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no 
orçamento vigente, no valor de R$637.559, 72 (seiscentos e trinta e sete mil 
quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta e dois centavos), que se 
destinará ao atendimento das despesas de implantação da nova estrutura do 
Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 36- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 37- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° g3199 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 93/99, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a 
implantação do projeto Serviço Integrado de Administração Financeira- SIAFI 
-Cidadão, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto à Comissão de Redação, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° 
do art. 268 do Regimento Interno. Esta Comissão propõe nova forma para o 
art. 3° da proposição, com vistas a emprestar ao texto maior clareza e 
objetividade. 

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

PROJETO DE LEI N° 93/99 
Dispõe sobre a implantação do projeto Serviço Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI - Cidadão. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Poder Executivo implementará e manterá, a partir de 1° de 

janeiro de 2000, o projeto Serviço Integrado de Administração Financeira -
SIAFI - Cidadão, que terá o objetivo de tornar disponíveis à população 
informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, 
resguardadas aquelas de caráter sigiloso, para a preservação do interesse 
público. 

Art. 2"- São objetivos básicos do projeto SIAFI -Cidadão: 
I - oferecer à população relatórios sucintos, em linguagem acessível, sobre 

a situação económico-financeira do Estado; 
11 - tornar disponíveis aos interessados informações sobre investimentos do 

Estado nos mais diversos setores, que incluirão os valores orçados, as 
atualizações monetárias porventura efetuadas, o estágio de execução da 
obra ou de investimento e o processo licitatório; 

111 -servir de instrumento de informação e de conscientização da população 
sobre a necessidade de zelo pata com os gastos públicos realizados e sobre 
a importância dos tributos como fonte de financiamento do Estado; 
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IV - possibilitar aos Governos Municipais o acesso a· informações de 

interesse do seu município, como obras, investimentos e participação na 
distribuição da · quota-parte do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação- ICMS -e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados- IPI. 

Art. 3° - O acervo de informações disponíveis no projeto SIAFI - Cidadão 
será elaborado de acordo com os seguintes critérios: .. 

1 - realização de estudo prévio, por meio de pesquisas, sobre as principais 
informações às quais a sociedade gostaria de ter acesso; 

11 - organização das informações por microrregiões, englobando dados 
sobre as ações do governo que afetam seus municípios; 

111 - agrupamento das informações por políticas setoriais e programas 
orçamentários, com dados sobre: 

a) saúde; 
b) educação; 
c) segurança pública; 
d) esporte, lazer e turismo; 
e) participação dos municípios na arrecadação do ICMS e do IPI; 
f) outras áreas de interesse da municipalidade; . . 
IV- organização de arquivo de informações especiais, de acesso l1m1tado. 
Parágrafo único - Serão fornecidas a Prefeitos, Deputados e Vereadores 

senhas de acesso às informações especiais a que se refere o inciso IV. 
Art. 4° - Os Poderes Legislativo e Judiciário cooperarão com o Poder 

Executivo na implantação e na manutenção do projeto SIAFI - Cidadão, 
formando equipes de trabalho em seus respectivos órgãos, para atendimento 
à demanda da população. _ 

Art. 5° - Decreto do Poder Executivo determinará os locais onde serao 
instalados terminais de computador para acesso às informações do SIAFI -
Cidadão, bem como as instruções necessárias à implantação e á operação 
desse projeto. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olivia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 108/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 108/99, do Deputado Gil Pereira, que altera disposições 
da Lei n° 12.084, de 12/1/96, que assegura a livre organização estudantil e 
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas nos 1 e 2 · 
ao vencido no 1 ° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 108/99 
Altera dispositivos da Lei n° 12.084, de 12 de janeiro de 1996, que 

assegura a livre organização estudantil e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 1°, 2° e 3' da Lei n° 12.084, de 12 de janeiro de 1996, 

passam a v1_gorar com a seguinte redação: 
"Art. 1°- E livre a organização e o funcionamento de grêmios estudantis ou 

entidades similares nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio 
públicos e privados. ' 

§ 1 o- As entidades de que trata este artigo visam à representação do corpo-
discente dos estabelecimentos de ensino. 

§ 2°- As entidades de que trata este artigo são autônomas, ficando vedada 
a interferência externa nas atividades que lhes são próprias. ·' 

Art. 2° - A organização, o funcionamento e as atividades das entidades de 
que trat~. esta lei serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em 
assemble1a geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino. 

Parágrafo único - A assembléia geral a que se refere este artigo será 
convocada expressamente para a aprovação dos estatutos citados em edital 
próprio afixado em local público do estabelecimento de ensino. ' 

Art. 3° - A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos 
representantes das entidades estudantis serão realizadas por meio do voto 
direto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da 
legislação eleitoral."_ 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Marco Régis- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 118/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 118/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe 
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do 
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno na forma do 
vencido no 1° turno. ' 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
leg1slat1va, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno_ 

Assim_ sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que esta de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI N° 118199 

Dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio 
público do Estado e dá outras providências._ . .. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mtnas Gera1s decreta: r-
Art. 1°- A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público 

do Estado será atribuída por lei. 
Art. 2° - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em nome 

de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e 
relevantes serviços prestados à coletividade. 

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação do .. : 
estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se pretende 
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado, se pessoa o 
de projeção em âmbito local. 

Art. 3° - Não poderá haver, em um mesmo município, mais de um 
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual 
denominação. 

§ 1°- Em caso de fusão de estabelecimentos, será mantida a denominação 
mais antiga, extinguindo-se as demais. 

§ 2° - Em caso de desmembramento, será mantida em um dos 
estabelecimentos a denominação existente, atribuindo-se aos outros nova 
denominação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 

5.378, de 3 de dezembro de 1969, e a Lei n° 7.621, de 13 de dezembro de 
1979. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999_ 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olivia, relatora - Marco Régis- Djalma Diniz_ 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 295199 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 295/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre o 
Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI -, foi aprovado no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 295/99 
Cria o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Estado de Minas Gerais - CODEL "'' 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: --
Art. 1°- Fica criado o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
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Servidores do Estado de Minas Gerais - CO DEl -, órgão de deliberação e 
de orientação superior integrante da estrutura do Instituto, que tem por 
finalidade fundamental o estabelecimento de diretrizes e normas gerais de 
organização, operação, atuação e administração das diversas unidades 
administrativas da autarquia. 

Art. 2°- Compete ao CODEI: 
I -deliberar sobre: 
a) a política de concessão dos benefícios e serviços do Instituto; 
b) as propostas para aperfeiçoar os instrumentos de atendimento ao 

beneficiário; 
c) a política de prestação de serviços e de atendimento ao segurado e seus 

dependentes; 
d) o encaminhamento de proposta das alíquotas de contribuição do 

segurado e da entidade empregadora e os respectivos tetos, com base em 
estudos técnico-atuariais; 

e) as propostas de regionalização do atendimento ao beneficiário; 
f) as diretrizes para formulação de convênios com os municípios e câmaras 

municipais; 
g) o disciplinamento dos diversos níveis da estrutura administrativa do 

Instituto; 
11 - aprovar: 
a) a proposta do plano de carreira e vencimentos dos servidores do 

Instituto e possíveis alterações; 
b) a proposta dos planos de custeio com base em estudos técnico-

atuariais; 
c) as propostas de gestão financeira e patrimonial, bem como o relatório 

anual e a prestação de contas de cada exercício; 
d) as tabelas e os respectivos tetos mensais para o pagamento da 

remuneração pró-labore de entidades e profissionais credenciados e dos 
servidores especificados no art. 157 do Estatuto do IPSEMG, aprovado pelo 
Decreto n° 26.562, de 19 de fevereiro de 1987, e suas posteriores alterações, 
para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, odontológica e 
complementar ao beneficiário do Instituto; 

e) as propostas de medidas destinadas a promover a articulação entre o 
Instituto e as diversas instituições e entidades públicas e privadas localizadas 
no Estado, para melhoria do atendimento ao beneficiário; 

f) a minuta de projeto de lei sobre a reestruturação do Instituto, no prazo de 
cento e oitenta dias contados da publicação desta lei, a ser encaminhada ao 
Governador do Estado. 

Art. 3°- O CODEI será composto por: 
I - dois representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do 

Estado, um representante do Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da 
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Assembléia Legislativa, um representante do Poder Judiciário, indicado 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, um representante do Ministério 
Público, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, e um representante do 
Tribunal de Contas do Estado, indicado por seu Presidente; 

11 - seis representantes dos segurados, indicados em conjunto pelas 
entidades representativas de cada órgão ou Poder, sendo dois pelo Poder 
Executivo, um pelo Poder Legislativo, um pelo Poder Judiciário, um pelo 
Ministério Público e um pelo Tribunal de Contas. 

Parágrafo único - As entidades mencionadas no inciso 11 do art. 3° 
estabelecerão critérios para a escolha e a indicação dos seus representantes. 

Art. 4° - Os membros do CODEI escolhidos na forma do artigo anterior 
serão designados pelo Governador do Estado, para um mandato de dois . 
anos, mantida a remuneração prevista no art. 42 da Lei n° 9.380, de 18 de 
dezembro de 1986. 

Art. 5° - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do CODEI, 
com mandato de dois anos, serão indicados por seus membros, por 
consenso. 

§ 1° - Na hipótese de não haver consenso, o Presidente, o Vice-Presidente 
e o Secretário-Geral serão indicados pelo Governador do Estado, a partir de 
lista tríplice para cada cargo, preparada pelos membros do CODEI. 

§ 2° - Cada lista tríplice conterá pelo menos o nome de um representante 
do poder público e de um representante dos segurados, a que se referem, 
respectivamente, os incisos I e li do art. 3° desta lei. 

Art. 6° - As normas complementares relativas às atividades do CODEI, as 
competências, atribuições e a forma de escolha de seus dirigentes serão 
estabelecidas em seu regimento interno, aprovado pela maioria de seus 
membros. 

Art. JO - As decisões do CODEI serão aprovadas pela maioria de seus 
membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate. 

Art. 8°- O IPSEMG fornecerá o suporte técnico, administrativo e de pessoal 
necessário ao funcionamento do CODEI, vedada a criação de cargo efetivo 
ou comissionado. 

Art. go - Fica extinto o Conselho Diretor previsto no inciso I do art. 37 e nos 
seguintes artigos da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, e no art. 190 
e seguintes do Decreto n° 26.562, de 19 de fevereiro de 1987. 

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Marco Régis- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 449199 · 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 449199, do Governador do Estado, que revoga o art. 9° 
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da Lei n° 11.050, de 19/1/93, modificado pelo art. 28 da Lei n° 11.406, de 
26/1/94, que dispõe sobre verba honorária atribuída aos membros dos 
conselhos curadores ou de órgãos colegiados equivalentes, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 449/99 
Revoga o art. 9° da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de 1993, modificado 

pelo art. 28 da Lei n° 11.406, de 26 de janeiro de 1994, que dispõe sobre 
verba honorária atribuída aos membros de conselhos curadores ou de órgãos 
colegiados equivalentes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica revogado o art. 9° da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de 1993, 

alterado pelo art. 28 da Lei n° 11.406, de 26 de janeiro de 1994. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator- Djalma Diniz- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 701/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 701/99, do Governador do Estado, que fixa o efetivo do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno na forma do vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 701/99 
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais- CBMMG -e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. F - Fica fixado o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais - CBMMG - em quatro mil oitocentos e quatro Oficiais e Praças, 
dispostos nos seguintes quadros: 

I - Quadro de Oficiais Bombeiros Militar - QOBM· 
11 - Quadro de Oficiais de Administração Bo.;,beiros Militar- QOABM -, 

composto de Oficiais de Administração e Músicos; 
111 - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar - QOSBM -, composto 

z 
<' 
I 

.ll ;;; 
E 
õ 
E 
m ., 
~ 

343 
de Oficiais Médicos, Dentistas e Psicólogos; 

IV - Quadro de Praças Bombeiros Militar - QPBM -, composto de Praças 
Combatentes, Condutores e Operadores de Viaturas e Corneteiros; 

v - Quadro de· Praças Especialistas Bombeiros Militar - QPEBM -, 
composto de Praças de Motomecanização, Músicos e Auxiliares de Saúde e 
de Comunicações. 

Parágrafo único - O efetivo de que trata o "caput" deste artigo fica 
distribuído conforme os quadros, as categorias, os postos e as graduações 
constantes no anexo desta lei, a ser integralizado, anualmente, até o ano: 
2002. .. 

Art. 2° - A distribuição do efetivo de que trata o art. 1° desta lei nas 
Unidades do Corpo de Bombeiros Militar, no Gabinete Militar do Governador,' 
no Tribunal de Justiça Militar e na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
constará em Quadro de Organização e Distribuição - QOD - aprovado por 
decreto do Governador do Estado. 

Art. 3° - O efetivo de Praças Especiais e de Soldados 2• Classe terá 
número variável, observados os limites de trinta Aspirantes a Oficial, trinta e 
dois alunos do Curso de Formação de Oficiais e quinhentos Soldados 2• 
Classe. 

Art. 4°- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 
de dotação orçamentária própria. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Dalmo Ribeiro Silva. 
* - O Quadro de Oficiais Bombeiros Militar foi publicado na edição do 

"Diário do Legislativo" de 3.12.99. 

~ ~L_ ____________________________________________ _J 



:I 

I 

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 101• REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2/12/99 
Presidência dos Deputados José Brag~ e Gil Pereira 

344 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): -Apresentação de 
Proposições: Projelos de Lei n°s 721 a 726/99 - Requerimentos n°s 968 a 
981/99 ~Requerimentos dos Deputados Álvaro Antônio (2), Anderson Adauto, 
Durval Angelo, Alencar da Silveira Júnior (2), Maria José Haueisen, Edson 
Rezende, Alberto Pinto Coelho e Carlos Pimenta e outro - Proposições Não 
Recebidas: Requerimenlos do Deputado Bilac Pinto (3) e da Comissão de 
Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Administração Pública, de Meio Ambiente, de Educação e de Direitos 
Humanos e dos Deputados lrani Barbosa e Marcelo Gonçalves - Oradores 
l_nscritos: Discursos dos Deputados Alvaro Antônio, Márcio Kangussu, Durval 
Angelo, Márcio Cunha e Carlos Pimenta - Questão de ordem - 2• Parte 
(Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições- Palavras do Sr. Presidente 
- Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Edson Rezende Maria José 
Haueisen, Alencar da Silveira Júnior (2), Álvaro Antônio e Ande;son Adauto; 
deferimento - Requerimento dos Deputados Carlos Pimenta e Márcio 
Kan9ussu; deferimento; designação de comissão - Discussão e Votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 221/99; aprovação 
- Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho;_ aprovação; declarações de voto - Requerimento dos Deputados 
Durval Angelo e Bilac Pinto; aprovação - Requerimentos n's 567, 584 e 
585/99; aprovação - Requerimento n° 604/99; aprovação com a Emenda n° 1 
- Discurso do Deputado Antônio Andrade - Requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau -

· Requerimento do Deputado José Milton; deferimento; discurso do Deputado 
Agostinho da Silveira - 2• Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Hely Tarqüinio; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n' 613/99; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, com as Emendas n' 1 e 2 - Questão de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro 
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Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais- Carlos Pimenta -Chico Rafael - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Doutor Viana 
- Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão- Elmo Braz- Ermano Baf:sta- Fábio A velar- Hely Tarqüínio-
João Batista de Oliveira - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - ·José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José. 
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -·. 
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira 
Wanderley Ávila. 

Abertura 
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h13min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo m:ne:ro, 1n1c1amos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1 a Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

_ O Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Carlos Dias, Ministro da Justiça, comunicando a criação do 

Núcleo Especial de Combate à Impunidade e solicitando a colaboração desta 
Casa no que se fizer necessário. (-Á Comissão de Direitos Humanos.) . 

Do Sr. José Guido de Andrade, Corregedor-Geral de Just1ça, 
encaminhando cópia da ata da audiência de instalação das varas q~e 
menciona da Comarca de Belo Horizonte. (-A Comissão de Adm:n1straçao 
Pública.) 

Do Sr. Marcos Montes Cordeiro, Prefeito Municipal de Uberaba, 
agradecendo o convite para reunião conjunta das Comissões de ~olitica 
Agropecuária e de Meio Ambiente.(- A Comissão de Pol1tica Agropecuana.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, comumcando, em 
atenção a requerimento do Deputado Paulo Piau (melhoria no atend:mento 
ao Município de Uberaba), que a CEMIG implantou uma moderna ~entrai de 
atendimento a clientes, que deve ser acionada para resolver questoes como 
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essa.(- Anexe-se ao Requerimento n° 712/99.) 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Promotor Eleitoral, solicitando se transmita 
aos parlamentares a determinação de se recolher todo o material 
promocional que fizer referência a candidatos às eleições de 2000 que for 
distribuído ou estiver nas ruas. 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, 
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado João Leite, ofício 
com considerações do Subcorregedor de Polícia a respeito de denúncia feita 
por Antônio Aparecido da Silva. (-Anexe-se ao Requerimento n° 702/99.) 

Do Sr. Milton Mendes Silva, Vereador à Câmara Municipal de Padre 
Paraíso, solicitando a relação dos Deputados integrantes da CPI do 
Narcotráfico. 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 721/99 

Veda o plantio de alimentos transgênicos no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - É vedado o plantio de alimentos transgênicos no Estado de Minas 

Gerais. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A liberação do plantio de transgênicos em nosso Estado só 

deve ser autorizada após a realização de estudos mais aprofundados sobre 
os seus efeitos. 

De acordo com as informações que temos sobre a matéria, um estudo 
recente realizado pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, 
divulgado pela revista "New Scientist", revelou que não é aconselhável o 
plantio de alguns alimentos transgênicos em países de clima tropical. Isso, 
porque, em teste de laboratório com temperaturas altas, os talos da soja . 
transgênica se abriram assim que surgiram as primeiras folhas, expondo, · 
como conseqüência, a planta a infecções secundárias. Segundo os 
pesquisadores norte-americanos, o problema pode levar a uma perda de até 
40% da safra. 

Como se vê, além dos riscos à saúde humana, em face dessas infecções 
secundárias, não se podem avaliar, ainda, os impactos ambientais que 
podem advir do plantio desse tipo de alimento. 

A tudo isso acresce o fato de que pesquisas feitas nos Estados Unidos 
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comprovam que a produtividade média da soja transgênica é 4% menor 
do que a das variedades convencionais. 

Assim sendo, pode-se concluir sem maiores dificuldades que, antes de se 
permitir o plantio de alimentos transgênicos, é preciso aprofundar estudos 
sobre os efeitos de seu consumo no organismo humano. 

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

PROJETO DE LEI W 722/99 
Dispõe sobre a comercialização de álcool carburante no Estado e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os produtores de álcool hidratado, utilizado como combustível para 

veículos automotores, ficam autorizados a comercializar este produto 
diretamente junto aos postos de combustível. 

Art. zo- O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais- IPEM-
MG -fica responsável pela fiscalização da qualidade do álcool hidratado. 

Sala das Reuniões, 1° de dezembro de 1999. 
João Paulo 
Justificação: Os últimos reajustes deste produto demonstraram o 

impatriótico desinteresse do Governo Federal pelo Pró-Álcool e pela causa 
do consumidor brasileiro, o que é lamentável. 

Os atravessadores, que preferem ser chamados de "distribuidores", 
organizados sob a forma de cartel ficam com a maior fatia do bolo, seguidos 
pelo Governo Federal que retirou o subsídio do álcool. As duas extremidades 
ficam prejudicadas: produtores e consumidores. 

A presente iniciativa visa a eliminar os intermediários, viabilizando a 
continuidade do Pró-Álcool, aumentando o emprego na área rural e 
resgatando a credibilidade do carro a álcool. 

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

PROJETO DE LEI N° 723/99 
Dispõe sobre a criação de local privativo para estacionamento de veículos 

que tenham como passageiros pessoas com dificuldade ou incapacidade de 
locomoção. 

Art. 1° - Fica criado em todos os municípios do Estado, espaço privativo 
para estacionamento de veículos que tenham como passageiros pessoas 
com dificuldade ou incapacidade de locomoção. 

Parágrafo único -Consideram-se pessoas com dificuldade ou incapacidade 
de locomoção para efeito deste dispositivo os paraplégicos ou tetraplégicos, 
os portadores de doença mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
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cegueira, paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilossante, nefropatia grave, estados 
avançados de doenças de Paget (osteite deformante) e AIDS em fase 
terminal. 

Art. 2° - Para cumprimento do disposto no artigo anterior o DETRAN 
reservará em cada quarteirão de até 120m (cento e vinte metros) um espaço 
necessário para estacionamento de um veículo, com placa indicativa da 
reserva para estacionamento especial. 

Art. 3° - Nas placas para permissão de estacionamento especial deverá 
constar o prazo de permanência do veiculo que não poderá exceder a duas 
horas. 

Art. 4° - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde 
criará um cartão, para ser exposto no painel do veiculo que conduza ~ 
portador da doença, para efeito de fiscalização do DETRAN e da BHTRANS. 

§ 1° - O cartão referido no "caput" deste artigo será fornecido por órgão da 
Secretaria de Estado da Saúde, que comprovará, mediante apresentação de 
atestados médicos, a veracidade da anomalia . 

§ 2° - A validade deste cartão será de 24 meses, e sua renovação 
dependerá de nova comprovação da doença junto ao órgão da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

§ 3° - O cartão poderá ser usado durante 12 vezes ao ano, e para isso 
constará de campo próprio para que o usuário possa identif1car a data 
utilizada. 

Art. 5° - Os passeios defronte aos locais demarcados deverão ser 
rebaixados para melhor atender às pessoas que usarem cadeiras de rodas, 
andadores, muletas e aparelhos semelhantes. 

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. r- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: Apresentamos esta proposição para tentar corrigir uma 

injustiça cometida contra os cidadãos com problemas de saúde, que, além do 
sofrimento natural com a doença e a total dependência para locomover-se, 
encontram mais barreiras quando necessitam se deslocar de suas casas 
para atendimento de suas necessidades, como comparecer ao consultório 
médico, a dentista, a laboratório ou, até mesmo, resolver problemas 
pessoais. 

Atualmente os consultórios médicos, os consultórios dentários e as grandes 
casas comerciais localizam-se em regiões com alto fluxo de veículos, e, 
dificilmente, nessas áreas, se consegue uma vaga para estacionar. Os 
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indivíduos sem problemas de saúde (locomoção)· estacionam, muitas 
vezes, distante dos lugares aonde necessitam ir, o que é impr~ticável ou até 
mesmo impossível para aqueles carentes de uma boa locomoçao. 

Em vista do exposto e considerando que já existem estaci~namentos 
privativos para empresas de transporte de carga, em frente a farmac1as, para 
clientes, em frente a hospitais, para ambulâncias, acreditamos ser. mUlto JUsto 
criar-se um espaço privativo aos portadores de doenças que dificultam ou 
impedem a locomoção dessas pessoas. _ 

Dessa forma, pedimos o apoio deste Plenário para 8; aprovaçao desta 
proposição, que acreditamos ser de grande alcance soc1al e que contnbu1 
para uma melhor qualidade de vida daqueles menos favorec1dos pela sorte.•. 

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

PROJETO DE LEI N" 724/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro ?e São 

José do Jacaré e Adjacentes - AMOSJOJA -, com sede no Mumc1p10 de 
Senhora do Porto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o. Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro de São José do Jacaré e Adjacentes, com sede no Municipio de 
Senhora do Porto. 

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Olinto Godinho 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro de São José do Jacaré 

e Adjacentes, do Município de Senhora do Porto, é uma soc1edade c1v1l sem 
finalidade lucrativa que presta um serviço inigualável na comunidade em que 
se insere. _ 

Criada em 16/3197, sua diretoria é composta de pessoas idôneas que nao 
recebem remuneração pelo exercício dos respectivos cargos. _ 

Por reputar como de fundamental importância a criação e a manutençao de 
instituições que visem ao desenvolvimento da cultura _e do lazer, que 
incentivem e promovam o espírito comunitário e a integraçao dos mor~dores 
é que submeto à apreciação dos meus nobres pares o presente proJeto de 

lei. I I . 
Ademais. como a Associação preenche todos os requisitos_ exigidos pe a e1 

que regula a matéria, aguardo de meus pares a sua aprovaçao. . -. · 
_ Publicado, vai o projeto às Comissões de Just1ça, para exame prel1m1nar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 1nc1so 
t, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 725199 

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Piedade, com sede no 
Município de ltajubá. 

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

sede no Município de ltajubá. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Fundado em 1117151, o Esporte Clube Piedade é uma 

entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade proporcionar a difusão 
das práticas desportivas, sobretudo o futebol, promovendo competições nas 
modalidades esportivas amadora e especializada, e incentivar o futebol 
feminino na comunidade. 

A Câmara Municipal de ltajubá, por meio da Lei n° 2.280, de 3018199, 
concedeu o diploma de utilidade pública municipal ao Esporte Clube Piedade, 
que há quase 50 anos vem cumprindo suas disposições estatutárias, 
promovendo a participação de campeonatos com entrada gratuita à 
comunidade itajubense. 

A referida entidade preenche todos os requisitos legais para que seja 
declarada de utilidade pública estadual, pelo que conto com o apoio dos 
meus pares a este projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 726199 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE -de Guapé, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

·dos Excepcionais- APAE- de Guapé, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A APAE de Guapé, fundada em 2718195, é uma entidade 

beneficente, sem fins lucrativos, cujas ações visam a manter e a incentivar a 
criação de estabelecimentos especializados destinados ao tratamento à 
educação, à habilitação, à reabilitação e à inserção do excepcional 'na 
sociedade. -

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
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pública, ratão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo 
declaratório que se lhe pretende outorgar, em reconhecimento aos bons 
serviços prestados ao povo de Guapé. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 968199, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito.' 
Municipal de Diamantina por haver sido o município declarado Patrimônio 
Cultural da Humanidade.(- À Comissão de Educação.) 

N° 969199, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG solicitando o asfaltamento da estrada que liga o 
Distrito de Monte Verde ao Município de Camanducaia. 

N° 970199, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG solicitando o asfaltamento da estrada que liga o 
Município de Santa Rita do Sapucaí ao de São Sebastião da Bela Vista, 
dando acesso à BR-381. 

N° 971199, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG solicitando o asfaltamento da estrada que liga o 
Município de Tocos do Moji ao de Borda da Mata. 

W 972199, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG solicitando o asfaltamento da estrada que liga o 
Municipio de Tocos do Moji à BR-381. 

N° 973199, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao 
Diretor-Geral do DER-MG solicitando o asfaltamento da estrada que liga o 
Município de Silvianópolis ao de Careaçu, dando acesso à BR-381. 

N° 97 4/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja remetido oficio ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga o 
Município de Munhoz à BR-381. 

N° 975/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja remetido ofício ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga o 
Município de Munhoz à divisa com o Estado de São Paulo, Município de 
Socorro.(- Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 976/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário da Administração pedido escrito de informação · 
sobre a posição do Poder Executivo em relação à Lei Estadual n° 13.054, de 
1998, que não está sendo cumprida no que se refere à remuneração dos 
assistentes jurídicos penitenciários equiparada à dos defensores públicos de 
início de carreira.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 977/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja remetido 
ofício ao Governador com vistas a que se equiparem os vencimentos, de 
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defensor público com os de delegado e os de procurador do Estado. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 978/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam 
encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça denúncias apresentadas a 
esta Casa pela Sra. Romilda Maria Pereira Barbosa. 

N° 979/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam 
encaminhadas ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos denúncias 
apresentadas a esta Casa pela Sra. Romilda Maria Pereira Barbosa. (-
Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 980/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando sejam 
remetidos oficios ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal 
de Diamantina transmitindo os cumprimentos desta Casa pela declaração do 
titulo de Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, outorgado pela 
UNESCO. (-A Comissão de Educaçâo.) 

N° 981/9g, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja remetido oficio ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os 
Municípios de C~nsolação ao de Cambui. (-Á Comissão de Transporte.) 

Do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja convocada reunião especial 
da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, para 
debater o Programa do Alcool Combustível em nosso Estado com os 
convidados que especifica.(- Á Comissão de Política Agropecuária.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Álvaro 
Antônio, Anderson Adauto, Durval Ángelo, Alencar da Silveira Júnior (2), 
Maria José Haueisen, Edson Rezende, Alberto Pinto Coelho e Carlos 
Pimenta e outro. 

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

Regimento Interno, as seguintes proposições: 
REQUERIMENTOS 

Requerimentos do Deputado Bilac Pinto (3), em que solicita seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento das estradas 
que ligam os Municípios de Toledo à BR-381, de Bom Repouso à BR-381 e 
de Senador Amaral à BR-381. (- Idênticas proposições foram apresentadas 
anteriormente pela Comissão de Transporte.) 

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que encaminhe a 
esta Casa projeto de lei que disponha sobre a Lei Orgânica da Defensoria 
Pública do Estado. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo 
Deputado Antônio Carlos Andrada.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Administração Pública, de Meio Ambiente, de Educação e de Direitos 
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Humanos e dos Deputados lrani Barbosa e Marcelo Gonçalves ... 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, prezados visitantes, o que me traz a esta tribuna é o 
requerimento que vou entregar à Mesa. Mas, antes de encaminhá-lo, gostaria 
de tecer algumas considerações com relação ao Pró-Álcool. Não entendemos 
o porquê da indiferença do Governo Federal em relação a esse programa. 
Trata-se de falta de vontade política ou incompetência ou mesmo descaso. 

Sem dúvida alguma, esse programa é um dos mais importantes para a 
Nação, tendo em vista a crise econômica que atravessam os nossos Estados 
e o Pais. O Brasil é um dos únicos países do mundo que têm sua alternativa 
ao combustível. Essa alternativa vem a calhar nos tempos modernos, em que 
o homem procura, sem dúvida alguma, proteger o meio ambiente. É nesse 
contexto que o álcool aparece como um combustível não poluente. Nós, que 
vivemos num clima tropical e temos um pais com uma formidável dimensão 
territorial, estamos capengando por falta de uma ação direta e objetiva do 
Governo Federal com relação ao Pró-Álcool. 

Gostaria de fornecer dados aos Deputados para que pudessem avaliar o 
quanto seria importante um Pró-Álcool animado por uma política objetiva do 
Governo Federal, que poderia ser útil ao nosso Pais. Vinte e oito empresas 
associadas ao álcool produziram, na safra de 1996 e 1997, 1.156.300.000 
litros de álcool. Até 1966, o uso do álcool combustível permitiu ao Pais 
economizar nada menos que US$33.000.000,000,00 em divisas. A produção 
nacional corresponde a 2.2% do PIB. Enquanto a produção do álcool gerou 
1.300.000 empregos, diretos e indiretos, a produção e o refino do petróleo 
geraram 55 mil empregos. 

Vejam ai, Srs. Deputados, o disparate e a importância desse programa, 
principalmente nesta época de dificuldades, de falta de emprego, que 
estamos vivendo, época em que é preciso segurar o homem no campo. Esse 
é um programa que, sem dúvida alguma, traria grandes beneficios para o 
nosso Pais se fosse levado mais a sério pelo Governo Federal. 

O álcool emprega 150 vezes mais trabalhadores do que a indústria 
petrolífera; o salário médio no setor sucro-alcooleiro é 35% superior ao 
salário mínimo, e 95% de seus trabalhadores possuem carteira assinada.·: 
São detalhes desse plano do Pró-Álcool que precisam ficar sedimentados na 
mentalidade dos nossos governantes, para que o levem adiante, pois não só · 
é importante segurar o homem no campo como também considerar o aspecto· 
econômico das nossas divisas, que vão para o exterior . 

Para os senhores terem idéia, o custo de geração de um emprego no setor 
sucro-alcooleiro é de US$11.000,00, ou seja, para se gerar um emprego, 
aplicam-se, investem-se, US$11.000,00. Já no setor pétroquimico, para se 
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gerar um emprego, é necessária a aplicação de US$220.000,00. Essas 
diferenças fazem com que não entendamos por que o Governo Federal não 
trata esse assunto com a seriedade que merece. 

Temos condições de gerar, no nosso Pais, 100 mil novos empregos, sem 
qualquer aplicação no setor, somente recuperando as usinas, o que já existia 
à época, isto é, pondo para funcionar uma política que outrora teve apoio, 
mas que hoje não faz parte das ações objetivas do Governo. 

Sem dúvida alguma, o nosso Pais é privilegiado, porque tem a sua 
alternativa energética, tem um "know-how" técnico na fabricação dos motores 
a álcool e tem condições de exportar o carro a álcool e o próprio álcool, por 
intermédio do MERCOSUL e mesmo das exportações fora do eixo da 
América do Sul. 

Por isso, Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa requerimento 
solicitando que seja convocada uma reunião especial da Comissão de 
Política Agropecuária para debater o programa do álcool combustível em 
nosso Estado, convidando para participar as seguintes autoridades: Dr. 
Manoel Costa, Secretário do Planejamento; Dr. Paulino Cícero, Secretário de 
Minas e Energia; Dr. Raul Décio de Belém Miguel, Secretário de Agricultura; 
Dr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; Dr. Márcio Amaral, 
Presidente da EPAMIG; Deputado Geraldo Rezende, Secretário de Indústria 
e Comércio, e Dr. Stefan Salej, Presidente da FIEMG. 

Justifica-se esse requerimento pelo fato de eu achar importante uma 
tomada de posição da Assembléia Legislativa com relação ao Pró-Ácool. Que 
esse trabalho possa se estender a todas as Assembléias Legislativas do 
Pais, procurando chamar a atenção do Governo Federal para a importância e 
necessidade da implantação do programa de maneira séria, continua, de 
forma que traga novamente a confiança aos usineiros e aos que desejam 
entrar nesse mercado de trabalho. Tenho a certeza de que essa posição 
diminuirá o sofrimento do povo brasileiro com relação aos empregos. Hoje, 
da maneira desincentivada como está sendo fabricado o álcool no nosso 
Pais, sua produção ainda detém 40% de mão-de-obra empregada na zona 
rural do Estado de São Paulo. Dai a importância desse programa. 

Vejam a responsabilidade do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
tem feito ações desastradas à frente do Governo Federal, com a privatização 
de cerios setores da nossa economia com relação aos quais vamos sofrer 
sérias conseqüências no futuro. Ainda agora presenciamos a luta do povo 
brasileiro contra a privatização de Furnas. O nosso Governador - e falo com 
muita tranqüilidade, porque não votei nem fiz campanha para S. Exa. -, 
somente evitando a privatização de Furnas, já justifica a sua passagem pelo 
Governo do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e 
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senhores da imprensa, visitantes, já se tornou praxe, toda semana, um 
parlamentar ocupar a tribuna para manifestar a sua insatisfação com o 
Secretário de Administração, o Sr. Sávio de Souza. Na semana passada, 
vimos ocupar esta tribuna a Presidente do partido ao qual· o Sr. Sávio de 
Souza pertence. Na semana anterior, ocupou esta tribuna, para manifestar a 
sua insatisfação e fazer criticas à postura do Sr. Secretário, o Deputado 
Doutor Viana, conterrâneo do Secretário. Na semana anterior, esteve aqui o 
Deputado Miguel Martini, e assim vem ocorrendo toda semana, sendo esta 
tribuna ocupada para manifestar nossa insatisfação. 

A postura do Secretário, desde o inicio do Governo Itamar Franco, vem 
sendo a mesma. Não teve nem mesmo postura ética ao fazer criticas ao 
Vereador Betinho Duarte, chamando-<J de bobo da corte. Esse é o perfil do 
Secretário. 

Por último, hoje, em entrevista à CBN, agride o Deputado que ocupa esta 
tribuna, insinuando que há prática de coronelismo no vale do Jequitinhonha. 
Vejam os senhores que essa prática refere-se àquele que não respeita a lei, 
àquele que passa por cima da própria Assembléia para atender os seus 
compromissos político-eleitorais. 

Vou explicitar o caso: existe uma coordenadoria da Secretaria de 
Administração na cidade de Araçuaí. Ele tem um compromisso político com o 
cabo eleitoral na cidade de Jequitinhonha e resolveu criar uma coordenadoria 
da Secretaria de Administração na cidade de Jequitinhonha, o que louvamos. 
Queremos deixar bem claro que apoiamos tudo aquilo que vier para facilitar a 
vida do povo do vale do Jequitinhonha. E, se é para facilitar a vida do 
servidor do Estado, estamos aqui para apoiar. Mas isso não pode ser um ato 
de vontade do Sr. Secretário apenas para atender a um compromisso 
eleitoral dele, passando por cima da Assembléia Legislativa. Para criar essa 
regional ou coordenadoria, é preciso que façamos uma modificação na Lei n° 
9.519, que cria a estrutura orgânica da Secretaria. Mas ele, não, cria um 
órgão fantasma apenas para atender a um compromisso com seu cabo 
eleitoral. 

Ele disse, também, que não devo estar atento às ações da Secretaria. 
Estou atento a tudo que se passa na administração pública do Estado, esse é 
o meu dever. Sabemos que a Secretaria dele foi implantada com uma política 
de perseguição, de terrorismo, uma política demagógica, de clientelismo, e 
sobre isso conhecemos "n" casos, que já foram denunciados aqui várias 
vezes. Não sou Coronel, não sou nem mesmo um simples Capitão. Coronel é 
ele, até mesmo pela sua própria postura filosófica e ideológica, já que é 
monarquista e deve ter muito a ver com esses métodos aristocráticos, e eli, 
não. Sempre evitei polemizar com o Sr. Secretário porque não vejo nenhuma 
legitimidade e autoridade do Sr. Secretário para vir discutir coisas do vale do 
Jequitinhonha, pois é um político que chegou lá de pára-quedas, com a mala 
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preta. Sou um político que lá nasci, lá me cne1 e crio minha família, 
preciso de lá para viver; fui Prefeito e ocupei vários cargos na minha cidade e 
na região. Apenas para comparação, tive 39 mil votos no vale do 
Jequitinhonha, entre os meus 43 mil, e ele teve mil. Então, não vejo nenhuma 
razão para subir à tribuna ou para vir, a qualquer instante, debater ou 
polemizar com esse Secretário, porque é isto que ele quer: fazer as vezes de 
quem é do vale do Jequitinhonha, que tem compromissos lá; daqui a pouco, 
vai dizer que nasceu no vale do Jequitinhonha, tamanha é a cara-de-pau 
desse Secretário. Quero dizer que meu compromisso com o vale do 
Jequitinhonha é muito maior e que essa administração precisa ser criada. E, 
para tanto, Sr. Secretário, estou muito atento. Talvez o senhor, pensando 
muito mais em fazer politicagem na Secretaria, desconheça a Lei n° 9.519, 
de 29/12/87, que, no seu inciso V, mostra como deve ser a estrutura orgânica 
da Secretaria. Já protocolei emenda ao Projeto de Lei n° 678199, a qual diz: 
"Inclua-se onde convier: 'Fica criada, na estrutura orgânica da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, incluída no inciso V, art. 6°, 
da Lei n° 9.519, de 29 de dezembro de 1987, a Coordenadoria Regional do 
Jequitinhonha'.". Ai, passa a não ser fantasma. 

Hoje, na CBN, houve um debate com o nobre Deputado Paulo Piau, e foi 
dito que estava sendo indicado para lá um assessor dele, o Assessor 11, que 
estava prestando serviços e que poderia estar prestando muito mais serviços 
lá. O Secretário, nesse instante, faltou com a verdade. Nomeou esse senhor, 
no último dia 25, para atender a esse compromisso, e está criando essa 
coordenadoria para justificar, mas, como o salário do Assessor li é de 700 e 
poucos reais, fez mais: conseguiu nomear para o Conselho Curador da 
FHEMIG esse mesmo senhor, em cargo de suplência, para ter o seu salário 
complementado. Esse senhor, com o cargo de Assessor 11, não tem a 
autoridade nem a competência do cargo para dirigir uma coordenadoria, que 
deve ser dirigida por um Coordenador ou por um Diretor. Isso é desvio de 
função. Se fez esse desvio de função com relação a um cargo de 
Coordenador de Regional, já pensaram o que mais deve estar acontecendo 
por lá? Podemos imaginar tudo. Por isso, na semana passada, vimos aqui 
várias denúncias de que ele pegou funcionários do Estado para utilizar em 
seu escritório particular. Isso foi dito aqui e não foi desmentido. Esta é a 
postura desse Secretário: autoritário, inexperiente e, sobretudo, sem 
compromisso com o servidor público, porque, se tivesse, há tantos servidores 
de carreira que poderiam ocupar esse cargo! 

Semana passada, votamos uma lei para melhorar o nível de vencimentos 
dos ex-funcionários da MinasCaixa. Quantos desses podem ocupar o cargo! 
Mas ele, para atender, única e exclusivamente, a um compromisso eleitoral, 
nomeia o seu cabo eleitoral, passando por cima de todos os funcionários, e 
tem o desplante e a cara-de-pau de dizer que está levando beneficios para o 
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vale do Jequitinhonha. No inicio, a única coisa que fazia era mandar 
recolher os carros velhos que estavam servindo às associações e às 
Prefeituras da nossa região. Esse é o serviço que prestou ao vale do 
Jequitinhonha. 

Meus amigos, não tenho nenhum interesse em polemizar com o Sr. 
Secretário. Precisamos de criar órgãos no Estado, de dar assistência ao vale 
do Jequitinhonha e de facilitar a vida dos funcionários públicos, de acordo 
com a filosofia que está sendo implantada pelo nosso Governador Franco, 
que é de austeridade. Com tantos e tantos funcionários, prefere nomear um 
cidadão que não tem nenhum vinculo com o Estado. Não sei se o 
Governador Itamar Franco está informado das trapalhadas do Secretário. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Ilustre Deputado 
Márcio Kangussu, acompanho a sua trajetória política há muito tempo. Tenho 
por V. Exa. o maior respeito e admiração, como um político que honra e 
engrandece a política do nosso Estado, porque faz política com seriedade, no 
sentido da construção. V. Exa. foi um excelente Secretário e deixou uma 
marca muito importante como Prefeito de sua cidade; agora, engrandece este 
parlamento com sua presença. Gostaria de cumprimentá-lo pela sua 
independência e altivez. Quando é necessário fazer uma critica, V. Exa. tem 
a ousadia de fazê-la contundente e seriamente, com relação a uma falha 
tremendamente grosseira de um segmento do Governo do Estado, que 
compromete o Governo como um todo. 

No início da legislatura, o Governador do Estado nomeou, à revelia da 
Constituição, pessoas para ocupar cargos de confiança no Estado, sendo 
que a Constituição mineira exigia que fosse ouvida a Assembléia Legislativa. 
Isso foi mais ou menos à mesma época em que ele se confundia com o 
próprio Estado, dizendo, com relação ao 13° salário referente ao Governo 
passado, que as pessoas deveriam cobrá-lo daquele Governo, "porque o 
meu eu pagarei", como se ele fosse o Estado e como se a dívida não fosse 
do Estado, fosse do Governador. Tive oportunidade, naquela época, de fazer 
uma comparação do Governador do Estado com Luis XIV, o Rei Sol, que se 
misturava com o próprio Estado, dizendo: "Eu sou o Estado". Agora, o 
Secretário se confunde com o próprio Estado, pensando que os recursos 
públicos são seus, que ele pode usá-los a seu bel-prazer, alocand~ 
funcionários pagos pelo Estado para o seu serviço particular, nomeando a 
revelia da lei e criando cargos, como se ele fosse o próprio Estado. V. Exa. · 
fez uma observação interessante. Talvez por ser monarquista, ele pense que 
tem o poder absoluto e que pode se confundir com o próprio Estado. . 

Faço oposição ao Governo Itamar Franco, faço críticas p~sadas ate ao 
Governador, mas tenho a convicção da sua seriedade. Ele sempre me 
transmitiu a imagem de um homem probo, honrado, que respeita os recursos 
arrecadados do povo, na forma de tributos, gerindo-os bem. Não se pode 
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Parabéns a V. Exa. A crítica que faz é procedente, séria e talvez seja um 
alerta ao Governador do Estado para que corrija os fundos do seu Governo. 
Na ADEMG, ele já está corrigindo, demitindo a sua diretoria por suspeita de 
irregularidades. Talvez o Secretário venha nos honrar com sua presença 
nesta Casa, quando o Governador tomar conhecimento das críticas e 
denúncias que V. Exa. faz. 

O Deputado Márcio Kangussu - Obrigado, Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. Peço ao Presidente 1 minuto para concluir. 

Debatemos, temos adversários, mas convivemos bem com todos com os 
quais temos algum tipo de demanda. Há um respeito mútuo. Sabemos que as 
nossas divergências paroquiais devem ficar lá. No entanto, há outros que não 
entendem assim, que querem utilizar o que o Deputado disse sobre o poder. 
Usam-no para alfinetar os inimigos e para bajular os amigos. 

É dessa forma que o Secretário tem agido. Ele usa a Secretaria de 
Administração para alfinetar os adversários - não os adversários do Governo, 
mas os seus adversários pessoais- e para bajular os seus cabos eleitorais, e 
não, os cabos eleitorais do Governo. Tenho certeza de que o Governador 
Itamar Franco não concorda com isso. Há vários segmentos do Governo, 
como o DER-MG, como a Secretaria da Educação, que atendem bem aos 
Deputados. Mas a Secretaria de Administração, não. Por isso, há uma 
unanimidade aqui: O descontentamento contra o Secretário. Isso fica patente. 
Todas as vezes em que se fez alguma denúncia contra o Secretário, não 
houve nenhum Deputado, nem do seu partido, para defendê-lo. Com isso, 
fica claro o desrespeito e o desmando desse Secretário com relação a esta 
Casa e a seus colegas. Muito obrigado. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, dois 

assuntos nos trazem hoje à tribuna desta Casa. O primeiro é a votação do 
Projeto de Lei Complementar n° 19, que estabelece a Lei de Organização 
Básica do Corpo de Bombeiros Militar, e o segundo é a votação do Projeto de 
Lei n° 701, que estabelece a Lei de Efetivos do Corpo de Bombeiros Militar 
de Belo Horizonte. Gostaria de fazer um comentário e um registro. O 
comentário é que todos sabemos da importância, para a sociedade, dos 
bombeiros. Essa corporação age na defesa da vida, atendendo os cidadãos e 
cidadãs em situações de risco, principalmente os mais excluídos da 
sociedade, pois eles estão mais sujeitos às intempéries e aos sinistros da 
natureza, e tem angariado, cada vez mais, um enorme prestígio por parte da 
população de Minas Gerais. Não só o nosso Estado, mas também os outros 
Estados da Federação vivem a mesma situação. Devido ao reconhecimento 
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e à satisfação da população com relação à atividade bombeira, entramos, 
em maio deste ano, com uma proposta de emenda à Constituição, que 
tramitou nesta Casa durante exatamente 20 dias e foi promulgada pela Mesa 
no- dia 2 de junhó: Essa emenda, além de estabelecer a reivindicação 
histórica de tornar o Corpo de Bombeiros Militar autônomo, feita desde 1966, 
permitiu que o Governador tivesse em mãos um instrumento legal para 
promover a anistia dos 175 policiais militares demitidos em função do 
movimento grevista de junho de 1977. Essa votação, acontecida no dia 2 de 
junho, foi concluída hoje, no dia 2 de dezembro, com a votação desses dois' 
projetos, portanto, seis meses depois. É importante ressaltar que houve muito 
pressão nos bastidores, algo que não é um instrumento peculiar do processo 
democrático, mas esta Casa demonstrou grande sensibilidade para o 
sentimento da população com relação aos bombeiros. O Projeto de Lei 
Complementar n° 19 e o Projeto de Lei n° 701 foram lidos, neste Plenário, na 
quinta-feira da semana passada e votados nas comissões, com a realização 
de uma reunião conjunta. 

Em primeiro lugar passou pela Comissão de Constituição e Justiça; 
posteriormente, foi apreciado em reunião conjunta das Comissões de 
Administração Pública, Direitos Humanos e Fiscalização Financeira, na última 
terça-feira. Ontem â tarde, as duas proposições foram apreciadas por este 
Plenário, tendo recebido votos favoráveis de todos os Deputados. Também 
ontem, às 18 horas, foram votadas em ZO turno na Comissão de 
Administração Pública. 

Na manhã de hoje, todos assistimos, de forma jubilosa, à votação deste 
Plenário, que apreciou os dois projetos em 2° turno e em redação final. 
Portanto, neste momento, como alguém que ajudou na coordenação do 
processo, gostaria de fazer um agradecimento especial aos Presidentes das 
comissões, Deputados Erma no Batista, Jorge Eduardo de Oliveira, João Leite 
e Márcio Cunha, e seus membros, que não mediram esforços para que 
houvesse agilidade, com o objetivo de se corrigir uma injustiça, a fim de 
levarmos, neste Natal, tranqüilidade para a corporação. 

Gostaria de agradecer também cada um dos Deputados que se fez 
presente ontem e hoje, manifestando sua posição favorável aos bombeiros 
militares. Não poderia deixar de agradecer a assessoria desta Casa, a 
Diretoria Legislativa, a Consultoria, cada servidor que se empenhou a fim de> 
que esses projetos fossem aprovados em tempo recorde, com uma agilidade· 
tão grande como aconteceu. Diga-se de passagem, é uma lei muito correta 
do ponto de vista dos bombeiros, das suas relações internas, do ponto de . 
vista da democracia e da eficácia. ·" 

O curto espaço de tempo permitiu-nos que oferecêssemos ao Governador, 
para sanção, um proJeto de lei perfeito e acabado. Para isso as assessorias 
contribuíram. Não poderia deixar também de agradecer a assesssoria da 
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Liderança do Governo, os funcionários que ficaram até tarde da noite, 
mais de um dia, para que essas leis fossem efetivadas. A todos, muito 
obrigado. Repeti, em todas as intervenções que fiz, Fernando Pessoa, e 
agora insisto em repeti-lo: ''Tudo vale a pena se a alma não é pequena". Foi 
essa a nossa grande demonstração. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna é o aumento da CEMIG, a 
informação, passada por Diretores da CEMIG ao PROCON da Assembléia, 
de que haveria um aumento de 44% a 197% nas contas dos consumidores 
de baixa renda, ou seja, aqueles que consomem menos de 180kW. É 
importante fazer um histórico dessa questão. Em 1981, os consumidores 
qualificados como de baixa renda passaram a gozar de beneficios, de 
subsídios, no custo do quilowatt. Tais subsídios incidiam nos consumos 
residenciais abaixo de 180kW por mês. Os consumidores situados acima 
desse limite, até 1996, também foram beneficiados, já que o cálculo era feito 
no sistema cascata. Farei essa intervenção didática, esperando que algum 
Diretor da CEMIG, que nos esteja vendo, ponha a mão na consciência e veja 
o que fizeram. Citarei, como exemplo, o total do consumo de uma pessoa 
que consumisse 250kW por mês. Até 30kW, o consumidor pagaria 0,07, que 
daria R$2,10; até mais 30 kW, pagaria 0,09, que daria R$2,70; os outros 30 
kW, O, 12, e pagaria R$3,60; 90 kW, O, 15, o que daria R$13,50; os outros 70 
kW finais, 0,22; acima dos 180 kW, daria R$15,40. O total para esse 
consumidor, que até 1996 consumisse 250kW, seria de R$36,30. 

Veja que no exemplo em tela, cujo método prevaleceu até 1996, até 
mesmo o consumidor com consumo mensal acima de 250KW gozava dos 
subsídios que eram aplicados com base no efeito cascata. De 1986 para cá, 
acabaram com tal efeito cascata, ou seja, o consumidor ou se enquadra na 
tarifa de baixa renda (180 kW) ou paga o chamado preço cheio do kW. Nesse 
caso, sua conta seria 250 kW x 0,022 = R$55,00. Assim sendo, de forma 
sutil, ocorreu no Governo Hélio Garcia um aumento de, aproximadamente, 
50%, de 1996 para cá. Não estão computados nesse aumento, contudo, os 
reajustes concedidos às tarifas de todos os usuários. 
· Esse aumento foi em 1996, e era Governador o Sr. Eduardo Azeredo. A 

justificativa do aumento foi de que seria para manter o subsidio de 
R$845.000,00. E agora o que estamos vendo? A CEMIG está embutindo 
outro aumento, de 44% a 197%, desprezando o aumento acontecido no 
Governo Azeredo, em 1996. Está cobrando de todos 0,22 por kW. Não está , 
cobrando o aumento como deveria ser: até 180 kW, o aumento seria 
parcelado, escalonado, de acordo com os níveis, como era antes. 

Queremos dizer que, se a CEMIG fizer esse aumento para R$845.000,00, 
terá, por questão de coerência, de voltar atrás e retirar o aumento absurdo 
que aconteceu nas contas de todos os consumidores em 1996. 

Temos aqui um oficio no qual a CEMIG justifica que fez um cadastro e está 
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penalizando quem tem casa de campo, sítio para final de semana, quem 
mora em apart-hotel, com consumo pequeno, abaixo de 180 kW. Só falta 
dizer que está também penalizando quem tem casa de praia em Minas 
Gerais. Talvez quem more lá em Mar de Espanha não pudesse ser 
beneficiado, porque tem casa de praia em Minas Gerais.... . 

Mas isso não é verdade. Recebemos carta de consumidor de JUiz de Fora 
falando sobre a questão. É do Sr. Walter Magalhães Pinto, consumidor de 
baixa renda, o que prova por meio de sua conta e do histórico anexa~o. que 
conta que foi penalizado. Diz que é assalariado e foi penalizado. Nao tem 
casa de praia nem casa de campo nem sitio. . . 

Recebemos também carta da Sra. Raquel Patente de ArauJO, que mora _na 
Rua Paula Piedade Campos, em Belo Horizonte, e fala da mesma quest.ao. 
Diz mais: mora num prédio construído pela MRV - porque, se for um cnteno 
da CEMIG, só teria quem morasse em residência de até cinco c<;>modos, 
quem tivesse casa de pau-a-pique ou adob~, e sabemos que os pred1os da 
MRV são piores do que casas nessa situaçao. Essa senhora d1z que, como 
ela, todos os que moram no seu prédio estão sendo penalizados. 

o que estamos esperando? O Governador teve sens1b1hdade: mandou 
suspender o aumento por 72 horas. Caso o aumento seja efetivado, o 
PROCON Assembléia entrará com ação contra a CEMIG, porque e um 
absurdo que isso aconteça, e ele tem que cumprir o seu papel de defesa do 
consumidor. É obrigado a entrar com essa ação, e toda a eqUipe do 
PROCON Assembléia já estudou essa questão, mas o Governador tomou 
uma medida sábia, de não permitir que o aumento fosse cobrado. 

Hoje, às 18 horas, estaremos reunidos no_ BDMG com o Dr. Alexandre 
Dupeyrat, para conversar e discutir essa questao. . 

E temos a certeza de que o Governo terá sensibilidade, lambem nesse 
caso e não permitirá que esse aumento altíssimo, disfarçado, autonzado 
pelo' Governador Eduardo Azeredo em 1996,. par~ justificar o corte. da 
cobrança diferenciada, por quilowatt, de cada c1dadao. que estivesse ac1ma 
de 188 kW, retroaja de alguma forma, como esta sendo fe1to agora. 
Acreditamos também que a CEMIG vai ter bom-senso, va1 pensar mwto, 
porque, hoje, se temos um Governo que busca a interlocução com a ~a1?na 
excluída da população, com os mais pobres, temos de ter claro que nao e so 
0 discurso do Governador Itamar Franco que deve prevalecer, mas todos os 
órgãos de Governo, todas as autarquias, todas as empresas públicas, tod~s 
as entidades têm de estar afinadas com esse discurso do Governador. Mwto 
obrigado . 

* - Sem revisão do orador . 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, . Srs. D~putados, Sras. 

Deputadas, 0 assunto que trago a esta tribuna hoJe e um anunc1o fe1to no d1a 
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de ontem, o qual traz uma alegria imensa a todos nós, mineiros e a todos 
nós, brasileiros. ' 

Quero, neste momento, Sr. Presidente, fazer a minha homenagem, 
especialmente, aos companheiros Deputados João Batista de Oliveira e 
Wanderley Avila, que, juntamente comigo, são votados na cidade de 
Diamantina, no vale do Jequitinhonha. Posso até incorrer no erro de 
esquecer alguém, mas quero lembrar-me aqui dos companheiros Márcio 
Kangussu, Marco Régis, José Braga, Ermano Batista, Adelmo Carneiro Leão 
e outros que também são votados no vale do Jequitinhonha. Creio que 0 
companheiro Tadeu Leite também é votado lá. 

Sr. Presidente, trago aqui o sentimento desta Casa, que tentarei expressar 
nestas palavras preparadas especialmente para este dia. 

Ao ver as lágrimas do Prefeito de Diamantina, João Antunes de Oliveira, 
por ter a sua c1dade elevada à condição de patrimônio cultural da 
humanidade, também me emocionei. 
Ao ver a população da cidade festejar nas ruas o reconhecimento de uma 

h1stona e de um maravilhoso conjunto arquitetônico, senti-me como se fosse 
um cidadão diamantinense. 

Ao me lembrar do Beco do Mola, do Mercado Municipal e de todas as 
belezas de Diamantina, senti um orgulho danado de ser mineiro e tão ligado 
aquela Cidade. 

Mas o que representa uma cidade se transformar em patrimônio cultural da 
humamdade? Significa, acima de tudo, companheiros, reconhecer o trabalho 
do ser humano na construção da sua vida e da sua história. 
. Diamantina, de Chica d~ Silva e JK, está vivendo o momento mais 
1_mportante da sua história. E realmente emocionante ver o mundo dobrar-se 
a sua b":leza e ao seu passado. Com esse titulo, a cidade é alçada ao 
mesmo n1vel de Atenas, Veneza, Paris, Cairo, Jerusalém e outras. 

Isso, sem fala~ no orgulho do seu povo, que, hoje, se encontra plenamente 
fel1z. A populaçao sente-se recompensada pela impressionante mobilização 
que conseguiu fazer para a p1ntura e conservação das casas e de todo 0 
patrimônio. E não é para menos, pois, nos dias atuais, é tão difícil termos um 
pouco, um momento de felicidade. 

Diamantina passa a ser a vanguarda do Jequitinhonha, a porta de entrada 
do tunsmo no vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil. 
Apesar disso, tem belezas como o Serro, Conceição do Mato Dentro, Felicio 
dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Santo Antônio do ltambé. Como 
d1sse o Governador Itamar Franco, "as ruas e becos, o casaria, as igrejas 
esparramadas na grande encosta, o imponente pico do ltambé dominando 0 
honzonte azul, o Passadiço da Rua da Glória ou o belo Mercado Velho são 
imagens únicas no mundo". Concordo plenamente com ele. 

Outro dia mesmo, em reunião com o Reitor da Universidade do Estado de 
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Minas Gerais, Prof. Gerson Boson, discutíamos a idéia de se instalar o 
"campus" da UEMG em Diamantina em Beriberi, um local de exuberante 
beleza para abrigar um "campus" universitário. Agora, mais que nunca, torna-
se adequada essa idéia. Diamantina passa a ser mais uma "griffe" de Minas 
Gerais - mais uma cidade em condições de buscar o desenvolvimento, 
usando apenas a sua imagem de eterna. 

O titulo de Patrimônio Cultural da Humanidade cria a condição ideal para 
Diamantina se desenvolver mais , buscar recursos externos para manter o 
seu conjunto arquitetônico e investir em infra - estrutura hoteleira e • de 
prestação de serviços para receber bem o turista. Agora, mais do que nunca, 
0 turismo se torna o seu grande diferencial, e o turista, o seu grande 
divulgador. 

Meus parabéns a todos os que lutaram por essa causa. 
o Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Meu caro Deputado Márcio 

Cunha, gostaria de parabenizá-lo por dois motivos: primeiro, pelo seu 
pronunciamento oportuno e justo; depois, pelo seu compromisso com o 
turismo e, agora, de forma muito particular, com o vale do JeqUitinhonha. 
Todos nós que conhecemos Diamantina sabemos que um dos grandes 
desejos do povo era que a cidade fosse reconhecida como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. E agora o foi. Uma cidade bela e de histórias mais 
belas ainda. Acho que com o compromisso desta Casa, por meio da 
Comissão de Turismo e de seus membros, podemos, com esse ato, 
transformando Diamantina em Patrimônio Cultural da Humanidade, 
transformá-la também em um grande pólo de turismo para toda a região. Por 
isso, é oportuno demais o seu pronunciamento. Chama a atenção para a 
beleza histórica e cultural de Diamantina e mostra o compromisso desta Casa 
com todo o vale do Jequitinhonha. Quero também me solidarizar com todo o 
povo do município, na pessoa do nosso queridoPrefeito Municipal,_ Sr. João 
Antunes, que, com mais de 80 anos, vê coroado esse grande deseJO de seu 
povo. Parabéns, Diamantina; parabéns, Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, ilustre Deputado Márcio 
Kangussu, que, sem dúvida alguma, conhece aquela região melhor do que 
muitos de nós; tenho a humildade de dizer até que muito mais do que eu, 
porque naquele vale nasceu e aprendeu a construir, junto com seu povo, com 
seus familiares e com sua gente, uma história de luta, uma história de fé, de 
sofrimento, mas uma história bela, porque o vale do Jequitinhonha, hoje, é 
reconhecido como um lugar onde estão pessoas, como o Deputado Márcio 
Kangussu, para trabalhar e para dignificar a região. . 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)*- Quero parabenizar V. Exa." 
pelo seu brilhante pronunciamento. Tenho certeza absoluta de que, todos · 
nós, mineiros e brasileiros, estamos orgulhosos por ter Diamantina fincada 
em solo mineiro. Tenho certeza ainda de que minha voz, como representante 
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desta Casa junto ao IEPHA, traduz o sentimento patriótico e de cidadania, 
por ter Diamantina nesse condão extraordinário que recebe hoje o símbolo 
nacional, o símbolo mundial de patrimônio da humanidade. Fico muito feliz 
por V. Exa. fazer nesta Casa esse importante pronunciamento. Parabenizo-o.· 
pela forma .. tranqüila e sincera como retrata Diamantina, demonstrando a 
importância que tem para Minas Gerais e para o Brasil. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço, ilustre Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva. Mais uma vez quero dizer da alegria absolutamente contagiante que 
sentimos hoje. Essa cidade, que é um marco na história e na vida cultural, 
referência política nacional e internacional, hoje, finalmente, é reconhecida 
como patrimônio da humanidade. Aqui não poderia deixar de expressar 
minha alegria e meu contentamento, não apenas por conhecer Diamantina, 
mas também por ter lá um exemplo da política, o saudoso Presidente JK, 
que, sem dúvida alguma, escreveu nas páginas da história de Minas e do 
Brasil as mais belas histórias, as histórias de um homem que, advindo de 
uma cidade como Diamantina, transformou o seu Estado e o seu Pais. Para 
mim, é muita honra, muita glória. Mais que isso, como dizia o companheiro 
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa, que 
esteve no evento conosco, que não conhecia Diamantina e disse para mim: 
"Deputado Márcio Cunha, conhecer Diamantina e ser ainda votado aqui, 'é 
brincadeira', é muito privilégio". Brincava assim comigo o companheiro 
Anderson Adauto, que, todos sabemos, é da região do Triângulo Mineiro. 

Quero, então, neste momento, prestar uma homenagem àqueles 
correligionários do meu querido PMDB, que lá me deram aqueles votos e que 
me fizeram hoje um dos representantes de Diamantina. Falo, justamente, do 
Presidente Jurandir, do Dr. Luís Geraldo, do Chapinho e de tantos outros 
companheiros que dignificam a legenda do PMDB, trabalhando pela cidade, 
levando os beneficios. E, hoje, para nós, é ainda. mais dignificante fazer parte 
do Governo Itamar Franco, homem sério, sem dúvida alguma, dado às lutas, 
ao combate, e que está, juntamente conosco, extremamente feliz por ver o 
reconhecimento mundial a essa cidade, que, insisto, representa aquilo que há 
dé melhor nas nossas tradições políticas, culturais e artísticas. 

Quero agradecer, Sr. Presidente, a atenção dos Deputados, mas, antes, 
concederei aparte à Deputada Maria Olívia. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Queria cumprimentar V. Exa., 
Deputado Márcio Cunha, porque realmente é uma pessoa que vem 
engrandecer a Assembléia Legislativa, pelo compromisso que tem com o 
turismo. 

Hoje, estamos muito felizes, como mineiros, por ver Diamantina ser 
consagrada como patrimônio da humanidade, título concedido pela 
UNESCO. 

Parece que hoje teremos, neste Plenário, o nosso projeto que eira o 
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FUNPAT, o Fundo de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural do 
Estado. Penso que é uma coisa muito importante. V. Exa. me ajudou muito 
na sua Comissão, como relator do meu projeto. E esse é um projeto que não 
vou dizer que seja meu. É um projeto da Assembléia, ao nos preocuparmos 
com 0 nosso patrimônio, já que Minas Gerais tem como base o turismo, as 
nossas cidades históricas, como Diamantina, Ouro Preto e Sabará.· Esse 
Fundo vai ser um suporte muito grande para que o Governo do Estado tenha 
condições de preservar aquilo que é mais caro, que é o nosso patrimônio do 
séc. XVIII. Muito obrigado. o Deputado Márcio Cunha - Agradeço à Deputada Maria Olívia, Deputada 
atuante e que presta, realmente, um serviço fantástico a esta Casa. Sem 
dúvida alguma, esse projeto - que em breve será lei - da ilustre Deputada 
Maria Olívia vai beneficiar e ajudar muito ao povo e à cidade bonita de 
Diamantina. Muito obrigado. 

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

espaço de tempo de que disponho, gostaria de inteirá-lo, nobre Deputado 
José Braga, de um episódio que aconteceu em Montes Claros, nesta 
semana. 

A Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, Vereador Irã Rego, 
recebeu uma representação de trabalhadores rurais da cidade de Montes 
Claros e de outras cidades, que foram, num movimento de pressão sobre os 
Vereadores de Montes Claros, reivindicar, com muita propriedade e direito, o 
pagamento das frentes produtivas. . 

Mais uma vez subimos à tribuna para fazer coro com 54 m1l trabalhadores, 
do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, autorizados a ingressar 
novamente nas frentes produtivas de trabalho daquela região. Trata-se de 
uma das medidas de combate à seca. 

Em Minas Gerais, esse programa foi assinado quatro meses após a 
assinatura de todos os outros Estados. Após a assinatura desse programa, 
esses trabalhadores, durante 60 dias, realizaram um trabalho difícil, pegando 
no cabo da enxada para ajudar os municípios a abrir estradas e capinar. 
Passoü-se esse tempo todo desde a assinatura desse programa, mas, 
infelizmente os recursos do Governo Federal e do Governo Estadual ainda 
não chegar~m aos municípios. Esse pagamento é feito através da agênci~ 
dos correios - e o dinheiro ainda não chegou. Esse pessoal esta 
extremamente ansioso e desesperado. Além do direito a receber os R$80,00 
por mês, que não são nem um salário mínimo, têm direito a receber un:a 
cesta básica para manter a família. Infelizmente, os recursos ainda nao 
chegaram. A pressão começa a aumentar junto às Prefeituras e às Câmaras 
Municipais . 

Sabemos do . interesse do nosso companheiro Superintendente da 
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SUDENOR, Dr. Sérgio Amaral. Sabemos ainda das dificuldades pelas 
quais ele está passando, do trabalho que vem executando e das inúmeras 
viagens que vem fazendo a Brasília e a Recife para liberar esses recursos. 
Assim, existe o aval da SUDENOR e a palavra empenhada do Governo do 
Estado. Trata-se de recursos que vão ajudar as pessoas pobres, o 
trabalhador rural, o homem da roça que pega na enxada, na foice, no 
machado e esta passando fome e necessidade. Essa frente de trabalho é a 
única forma que esse trabalhador está encontrando para sobreviver. É a sua 
única forma de subsistência. 

Fica o meu apelo, mais uma vez, ao Governador do Estado Dr. Itamar 
Fra~co, para que dê prioridade ao pagamento das frentes produtivas, que já 
estao encerrando o segundo mês consecutivo, e o dinheiro ainda não 
chegou. A SUDENOR tem feito a sua parte. O Dr. Sérgio é um homem 
competente e sensível, mas está absolutamente incapacitado de dar uma 
resposta, porque não depende dele; depende do Governo Federal e do 
Governo do Estado. 

Outro assunto ligado à SUDENOR é o da SUDENE. Ontem, a partir de um 
of1c1o d~. mmha autoria, constituímos uma Comissão Especial, na 
Assemble1a, para estar presente a todas as reuniões do Conselho 
Del1berabv_o da SUD_ENE. Trata-se de uma reivindicação que estamos 
fazendo ha do1s ou Ires anos. Geralmente, quando o Conselho se reúne, em 
Recife, a presença de Minas, infelizmente, não se faz sentir. Todos os 
Governadores nordestinos sempre priorizam a reunião da SUDENE em 
Rec1f<;> - e Minas Gerais não tem atentado ainda para a importãncia dessa 
reun1ao. 

Estamos pedindo a constituição de uma comissão especial, que terá função 
e trabalho todas as vezes em que o Conselho Deliberativo da SUDENE 
est1~er reumdo para tratar dos assuntos e analisar os projetos em pauta. 

So para mostrar a importãncia da presença da Assembléia Legislativa, Sr. 
Presidente, neste mês de dezembro está marcada uma reunião da SUDENE 
em Recife, salvo engano para o dia 17, e não existe um projeto sequer de 
M1nas Gera1s em pauta _no Conselho Deliberativo. A Bahia tem 12 projetos; 
Pernambuco, 1 O; Ceara e Alagoas têm outros, mas infelizmente Minas 
Gerais não tem nenhum, embora existam mais de 30 p~ojetos em análise no 
Conselho Deliberativo da SUDENE 

É a ausência de Minas; é Mina; não se fazendo ouvir; é a voz de Minas 
que se cala, que se dobra para que outras vozes, de outros Estados, possam 
soar mais forte e levar os recursos da SUDENE e do FINOR. 

. Então, Presidente, pedimos a V. Exa., que é da nossa região, que delibere 
a1nda hoje sobre esse requerimento apresentado, para que, todas as vezes 
em que o Conselho se reunir, o Governador, se não estiver presente, seja 
representado pelo menos por uma comissão de Deputados, para que 
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possamos brigar, exigir que os projetos do nosso· Estado, do Norte de 
Minas e do Jequitinhonha estejam em pauta e possam ser aprec1ados e 
aprovados, porque dependemos desses recursos, dependemos desse 
conselho e dependemos da SUDENE. Muito obrigado. 

sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

o Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o Plenário desta 
casa aprovou um requerimento de minha autoria,. em que solic1te1 f~sse 
convocado o Diretor-Geral do DER-MG para que aqUI v1e~sedar explicaçoe_s, 
com relação à atitude que tomou de requisitar as maqu1nas ced1das as 
associações microrregionais. . .. 

Tivemos informação de que a assessoria da Mesa Ja entrou em contato 
com a Diretoria-Geral do DER-MG há algum tempo. Gostana que a Mesa 
cobrasse do Diretor-Geral desse órgão uma resposta. Estamos prestes a 
entrar em recesso, e o Diretor-Geral do DER-MG talvez esteJa protelando 
uma decisão, para aguardar o recesso, para vir a esta Casa somente ~m 
fevereiro ou março do ano que vem, tentando evitar pressão e as explicaçoes 
que deve a esta Casa. Essa atitude não é correta. O Diretor-Geral tem que 
estar pronto para atender a uma convocação da Cas~. Ele,_ agmdo dessa 
maneira, demonstra medo, fugindo de dar explicaçoes publicas a este 
Plenário. . . 

Peço à Mesa que seja mais incisiva na convocação aprovada pelo Plenano 
e na marcação de uma data, para que o Diretor-Geral venha dar as 
explicações. o Sr. Presidente - Sr. Deputado, a Presidência tem feito alguns contatos: 
mas 0 referido Diretor tem alegado problemas de agenda. A Mesa 1ra 
continuar insistindo para que haja o cumprimento do requerimento de V. Exa. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Gostaria apenas de lembrar, Sr. 
Presidente, que não estamos fazendo um conv1te, mas, s1m, uma 
convocação, e ele tem que atendê-la. za Parte (Ordem do Dia) 

13 Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, com a ~· _Fase da Ordem do D1a, . 
compreendendo comunicações da Pres1de~c1a e de Deputa_dos e a . 
apreciação de pareceres e requerimentos. Estao abertas as mscnçoes para o .. 
Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do esforço concentr~do 

para apreciação de matérias relevantes, serão co_n~ocadas ~eumoes 
extraordinárias na próxima quarta-feira, dia 8, pela manha, a tarde e a no1te. 

:!! ~L_ ____________________________________________ __J 
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, nos termos do inciso IV, art. 180, do Regimento Interno, 
determina o arquivamento do requerimento do Deputado Adelino de Carvalho 
em que solicita o comparecimento a esta Casa do Sr. lsnard José Gautério 
de Vasconcelos, Presidente da ADEMG, por perda de objeto, uma vez que 0 
titular da referida entidade foi exonerado nesta data. 

Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1999. 
José Braga, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 30' Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 927 a 932/99, 
da Comissão de Direitos Humanos; de Educação - aprovação, na 24' 
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 577/99, do Deputado Fábio Avelar, e 
dos Requerimentos n's 907 e 908/99, da Deputada Maria Olívia; 901199, do 
Deputado José Braga; 917 e 940/99, do Deputado Márcio Cunha; 921 e 
924/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 925, 926 e 937/99, da Comissão 
de Educação; de Meio Ambiente - aprovação, na 27' Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n's 909/99, da Comissão de Meio Ambiente, e 913/99, do 
Deputado Arlen Santiago; e de Administração Pública - aprovação, na 27' 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n's 916199, dos Deputados Antônio 
Carlos Andrada, Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüinio; 920/99, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 934/99, do Deputado Rogério Correia; e do 
Deputado lrani Barbosa - ausência do País de 26/11199 a 6/12/99. (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando 

a retirada de tramitação da Emenda n' 6 ao Projeto de Lei n" 499/99. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XIII do art. 
232, do Regimento Interno. Arquive-se a emenda. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, solicitando a retirada de 
tramitação da Emenda n' 3 ao Projeto de Lei n' 613/99. A Presidência defere 
o requerimento, de conformidade com o inciso XIII do art. 232 do Regimento 
Interno. Arquive-se a emenda. 

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei n° 635/99, de sua autoria. O projeto recebeu, 
da Comissão de Justiça, parecer pela inconstitucionalidade. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 
retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 634/99, de sua autoria. O projeto 
recebeu, da Comissão de Justiça, parecer pela inconstitucionalidade. A 
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Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do 
art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. · 

Requerimento do Deputado Álvaro Antõnio, solicitando seja incluído em 
ordem do dia, para discussão e votação em 2° turno, o Projeto de Lei n' 
209/99, de sua autoria, que se encontra pronto para entrar na pauta em 
Plenário. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 1nc1so 
XVI do art. 232 do Regimento Interno. Cumpra-se. . 

Requerimento do Deputado Anderson Adauto, solicitando ~eja o Projeto de 
Lei n° 596/99 encaminhado á Comissão de F1sca1Jzaçao F~nance1ra e 
Orçamentária, uma vez que a Comissão de Constituição e Just1ça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requenmento, de 
conformidade com o inciso VIII do art. 232, ele o art.140, do Reg1mento 
Interno. Cumpra-se. 

Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e Márcio Kangussu: em que 
solicitam seja designada uma comissão de Deputados com o objetiVO de 
acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE, nas qua1s 
serão discutidos assuntos de interesse de M~nas Gera1s, notadamente da 
região atingida pela seca. A Presidência defere o requerimento, nos termos 
do inciso IX do art. 232, do Regimento Interno, e des1gna a segu1nte 
comissão: Deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Márcio Kangussu, Mana 
José Haueisen, José Braga, Di mas Rodrigues e Elbe Brandão. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer d~ 

Redação Final do Projeto de Lei n° 221/99, do Governador do Estado. (A 
sanção.). 

Votação de Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto C_?elho, 

solicitando seja convidado a comparecer a reunião da Com1ssao de 
Administração Pública o Sr. Wilton Braga Oliveira, designado para responder 
pela Presidência do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM -, com a finalidade 
de prestar esclarecimentos acerca de not1c1as veiculadas pela Imprensa 
sobre aquele órgão. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Declarações de Voto 
O Deputado Agostinho Silveira - Gostaria de aproveitar a oport~nidade, Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, para parabenizar a iniciativa do Li der Alberto: 
Pinto Coelho de propor que o Dr. Wilton, designado pelo IPEM, seja 
sabatinado nesta Casa, para que possamos mostrar à opinião pública a 
injustiça cometida contra esse homem. Em primeiro lugar, ele fo1 1nd1~do 
recentemente para o cargo. Nesta Casa, por intermed1o de 1nformaçoes 
soltas assumiram a tribuna para tentar execrar alguém que sequer. teve 
oport~nidade de assumir e tomar conhecimento do órgão. O IPEM e um 
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orgao altamente Interessante para Minas Gerais; acompanho e conheço 
seu trabalho há muitos anos e sei que precisa, urgentemente, passar por 
reparos, porque há denúncias pesadas contra a administração anterior por 
incompetência e malversação do dinheiro público. ' 

Portanto, parabenizo o Deputado Alberto Pinto Coelho e espero que o Dr. 
W1lton possa, realmente, mergulhar fundo no IPEM e trazer informações a 
esta Casa, para que o povo de Minas Gerais tome conhecimento da 
verdadeira história da malversação do dinheiro público naquele órgão. 

_o Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, quero cumprimentar nosso 
L1der do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, pelo seu requerimento, 
que ve1o em bom tempo, dando oportunidade ao Dr. Wilton para esclarecer a 
t_odos os Deputados desta Casa sobre seu passado, seu comportamento, sua 
et1ca e o potencial que tem para desempenhar, e muito bem, seu trabalho 
JUnto ao IPEM. A Oposição, algumas vezes, tem sido muito leviana em seu 
comportamento e _suas acusações, não se preocupando, em momento algum, 
em tomar conhecimento profundo a respeito da vida do cidadão e fazendo 
num primeiro momento, suas acusações, dizendo coisas que não sã~ 
verdadeiras. Tenho certeza de que o Dr. Wilton terá oportunidade de deixar 
bem_ c:aro a todos os 77 Deputados o seu passado e mostrar que tem 
cond1çoes, s1m, de ocupar seu cargo naquele órgão, e muito bem, 
desempenhando a função determinada pelo nosso Governador, mostrando 
que e um homem sério e honrado e que quer fazer com que esse Governo 
seja: também,_ sério e honrado em todos os seus segmentos, não apenas no 
Palac1o da Liberdade, mas também na Secretaria e em todas as suas 
instituições. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Quero parabenizar nosso Lider, Deputado 
Alberto P1nto Coelho, por dar oportunidade a um cidadão de se defender das 
acusações que aqui sofreu. Nos poucos dias em que estou nesta Casa, pude 
perceber que algumas pessoas foram execradas publicamente antes de 
terem oportunidade de defesa. 
_ Sabemos que todo cidadão é considerado inocente até que se prove o 

contrano. Se1 que esta Casa tem o dever de investigar. Todos nós temos o 
dever de respeitar e fazer com que esta Assembléia esteja vigilante, 
exercendo seu papel de fiscalização. O que não podemos é diante da 
primeira noticia_ sobre qualquer assunto, tirar conclusõe; e expor 
P_ubllcamente a v1da deste ou daquele cidadão, com acusações e insinuações 
)a configuradas como um crime consumado. Espantei-me quando soube de 
uma lo~ga lista de processos contra esse cidadão, em que ele apareceria 
como reu. ~oJe f1quei sabendo que se trata de ações cíveis, e não há 
nenhuma açao criminal. Ora, aí muda de figura. Ações cíveis, para mim, que 
sou advogado, são simplesmente questões judiciais, de ordem patrimonial e 
finance1ra, e qualquer um de nós está sujeito a ter ações de cobrança e 
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execuções, quando entramos em dificuldades financeiras, especialmente 
num momento como o de hoje, quando empresas grandes, muitas vezes de 
uma hora para outra, simplesmente entram em falência, e seus sócios são 
solidariamente responsáveis. Então, num primeiro momento, quando se fala 
em processo e em prontuário policial, todos nos espantamos, porque seria de 
admirar que o Governador Itamar Franco nomeasse, para qualquer órgão, 
alguém com processos criminais em andamento. No entanto, um processo de 
natureza civil, talvez, para um leigo, possa ser motivo de enorme valorização. 
Para quem é advogado e milita na justiça, sabe que se trata de vicissitudes 
na vida de qualquer cidadão, que, de repente, podem levá-lo a ter de 
responder, como executado, em execuções civis ou fiscais, porque está 
inserido em uma realidade financeira e econômica do Estado e do País. 
Vamos conhecer melhor o cidadão, que não conhecemos e que ninguém 
conhecia, antes de se fazer contra ele qualquer denúncia. Vamos julgá-lo, 
depois de ouvirmos os seus esclarecimentos. Sei que o Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de Minas Gerais vinha sofrendo auditorias, e foram 
encontradas, nesse órgão, algumas irregularidades, produzidas no Governo 
anterior. Esse que, recentemente, foi indicado para ocupar as funções, está 
tomando as providências judiciais cabíveis. Imagino que já possa estar 
incomodando algumas pessoas que exerceram cargo de direção do Instituto 
no Governo passado. Essas pessoas, preventivamente, estão se 
defendendo, com a melhor forma de defesa, que é o ataque, atacando quem, 
recentemente, está ocupando a direção. Evidentemente, não gostaria de 
levantar polêmica sobre esse assunto, porque temos de dar direito ao 
cidadão já acusado de se defender. Ai, esta Casa, com serenidade e 
seriedade, pensando no interesse público, poderá saber se esse cidadão 
merece ou não exercer essa função. 

O Deputado Carlos Pimenta - Em primeiro lugar, gostaria de dizer que 
concordamos absolutamente com o requerimento apresentado, para trazer 
esse cidadão, que ocupa um cargo público, a fim de prestar os seus 
esclarecimentos. A nossa posição é de coerência. Ainda ontem, aprovamos 
requerimento do Deputado Adelino de Carvalho também solicitando a 
presença do Presidente da ADEMG no Plenário. Hoje, o requerimento saiu 
de pauta, porque o Presidente da ADEMG foi exonerado do cargo. Então, 
estamos-lhe tirando a possibilidade de uma ampla defesa no Plenário. Sr. 
Presidente, gostaria de discordar, frontalmente, das declarações do · 
Deputado Antônio Andrade, Líder do PMDB, quando chama de leviana a 
posição da Oposição. É necessário que se faça uma distinção muito grande 
entre posições pessoais e posições de bancada, ou da Oposição, ou da 
Situação. Não é porque um Deputado da Situação declara ou faz acusação 
que acusarei a Situação de estar tomando aquela posição, como se fosse 
uma decisão da bancada. Então, a posição do Deputado Amilcar Martins foi 
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feita por ele, em seu nome, e não em nome da bancada de oposição ao 
Governo Itamar Franco, nesta Casa. Peço ao Deputado Antônio Andrade que 
faça essa correção, porque a posição foi tomada pelo Deputado Amilcar 
Martins. 

Também gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a posição tomada pelo 
Deputado Amilcar Martins, certamente, é a posição de um parlamentar que 
cumpre a sua função, sua obrigação de zelar e fiscalizar os atos do Poder 
Executivo. O Deputado Amilcar Martins não é criança, é um homem íntegro, 
de caráter, de responsabilidade. Ele, no momento oportuno, vai deliberar 
sobre essa questão, principalmente quando vir, aqui, ao Plenário, o Diretor do 
IPEM, para conversar conosco, mostrar o seu passado e a sua posição. Aí, 
sim, poderemos ter um contato oficial com o Presidente do IPEM. 

Quero falar ainda que, em momento algum - digo isso alto e bom som -, 
nós, da Oposição, deixaremos de trazer à tona acusação ou ato de qualquer 
membro do Poder Executivo, mesmo porque é essa a nossa obrigação e 
função. 

Deputado Antônio Andrade, tenho o maior respeito e uma admiração 
profunda por V. Exa., com quem tenho uma amizade particular, mas gostaria 
que V. Exa. pudesse rever a sua posição. A Oposição, nesta Casa, nunca 
tomou nenhuma atitude leviana. Pelo contrário, temos procurado, em nossa 
missão, cooperar, ao máximo, com a liderança do Governo e da Maioria, 
rever todas as posições tomadas, analisar todas as questões trazidas ao 
Poder Legislativo, com responsabilidade. E todas as posições da Oposição 
são tomadas após um criterioso estudo e estão documentadas nos anais 
desta Casa. 

São essas as minhas palavras. Não aceito a pecha de leviandade à 
Oposição desta Casa. Respaldamos o Deputado Amilcar Martins nas suas 
posições, e ele certamente irá provar o que disse com relação a essa pessoa. 
Muito obrigado. 

Requerimento do Deputado Durval Ângelo e Bilac Pinto solicitando seja 
colocada na ordem do dia a Proposta de Emenda à Constituição n' 2199, de 
sua autoria, já que a Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n' 567199, do Deputado Miguel Martini solicitando seja 
encaminhado ao Procurador-Geral da Fazenda pedido de informações a 
respeito do valor total dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores 
da Fazenda Estadual decorrentes da anistia fiscal concedida pelo 
Governador do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n' 584, do Deputado Bilac Pinto solicitando seja 
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encaminhado ao Secretário do Planejamento pedido de informações 
sobre a real situação econômica e financeira do PRODETUR. A Me_:;a da 
Assembléia opina pela aprovação do requenmento. Em votaçao, o 
requerimento. Os ·Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. ... . 

Requer"1mento n' 585/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, 
solicitando ao Comandante-Geral da Policia Militar do Estado o env1o a essa 
Comissão de cópia de sua tese sobre a atuação dos chamados "flanelin~as". 
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votaçao, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. . . 

Requerimento n' 604/99, da Comissão de D1re1tos Humanos: em que 
solicita seja encaminhado ao Secretário da Segurança Put~lica e ao 
representante da Policia Federal em Minas ped1do de mformaçao sobre o 
andamento dos inquéritos que apuram as ameaças sofndas pelo Ver~ador 
Betinho Duarte e família. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaç~o do 
requerimento com a Emenda n' 1, que apresenta. Em votaçao, o 
requerimento salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se enc~ntram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n' 1. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n' 604199 com a 
Emenda n' 1. Oficie-se. 

O Deputado Antônio Andrade- Art. 164, Sr. Presidente. _ . 
O Sr. Presidente - A Presidência concede ao Deputado Antomo Andrade a 

palavra, pelo art. 164. . o Deputado Antônio Andrade - Sr. Pres1dente e Srs. Deputados, quero 
dizer ao Deputado Carlos Pimenta que concordo plenamente com ele. Ret1ro 
a generalização que fiz da Oposição ao falar que ela ag1u levianamente ao 
fazer acusações sem se aprofundar no processo. Eu quena d1zer Deputado 
da Oposição. Concordo com o Deputado Carlos Pimenta, pois quem fez a 
acusação não foi toda a Oposição, mas sim um Deputado apenas, que, 
tempos atrás, juntamente com outro Deputado da Oposição, fez_ as mesmas 
acusações em comissão. O Deputado que fez essas acusaçoes sem se 
aprofundar no assunto, sendo, portanto, bastante leviano, foi o Deputado 
Amilcar Martins. É bom que ele saiba que, no ano passado, algumas 
nomeações foram feitas sem sequer se conhecer a pessoa nomeada.· 
Fizemos até um alerta ao Governo a esse respeito. Portanto, Deputa_?o 
Carlos Pimenta, fica aqui retirada a generalização de toda a Opos1çao, 
substituindo-a por Deputado da Oposição. . 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Vem à Mesa requenmento do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. solicitando a palavra pelo art. 70 do 
Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1', transferi-la ao Deputado 
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Paulo Piau. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo 
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, usarei menos do 
que os 20 minutos. Ocupo esta tribuna para tocar em um assunto 
extremamente delicado e complexo. Esta Casa resolveu encarar a CPI do 
Narcotrafico como uma peça auxiliar da CPI instalada na Câmara Federal. 
Essa é uma ação louvável e importante, porque o problema está exagerado. 
A partir do momento em que nossas crianças e adolescentes são os 
verdadeiros formadores do mercado da droga, o que é imposto por pessoas 
inescrupulosas, evidentemente, chegamos ao limite da situação, e compete-
nos, como homens públicos, trazer o problema à tona, para que a sociedade 
unida possa, não resolver o problema, mas tê-lo sob controle. Digo não 
resolver porque como poderá o Brasil solucionar o problema do narcotráfico 
se nem mesmo os Estados Unidos, com toda sua potência e riqueza, 
conseguem dominá-lo? Esse é um problema internacional e, portanto, a 
nossa CPI deverá agir com a profundidade que o caso merece, mas não 
deve trazer à comunidade a expectativa de que resolverá a questão. 

Feitas essas considerações, ocupo esta tribuna para fazer um protesto com 
relação à matéria publicada no "Estado de Minas" de ontem que diz respeito 
às informações que chegaram à imprensa, dizendo que o Triângulo é a 
Medelin brasileira. Ora, se foi uma brincadeira, foi de mau gosto, já que o 
assunto é muito sério. Se foi maldade, é uma maldade sobre a qual não cabe 
brincadeira de forma alguma. 

Gostaria de dizer que uma região progressista, de genle que trabalha, de 
gente honesta, como a do Triângulo Mineiro, não pode levar uma pecha 
dessa natureza. O que será que a comunidade brasileira está pensando 
neste momento, já que se chamou aquela região de Medelin brasileira, 
significando que ali, conforme essa matéria, está exatamente o ponto central 
do narcotráfico neste Pais? Ora, isso é o cúmulo do absurdo, da leviandade, 
e não podemos admitir tal posicionamento. É bom que as pessoas estudem 
geografia e saibam que o Triângulo Mineiro é o coração do Pais, onde existe 
integração nacional, rodoviária e aeroviária. Essa é uma realidade. No 
entanto, não podemos admitir que ali esteja localizado o problema central do 
narcotráfico. Concordo que ali seja o ponto de passagem do Brasil, que liga o 
Norte ao Sul, o Leste ao Oeste. Como posso pegar algum peixe se na ponta 
da minha linha não existe anzol? Evidentemente, só pego peixe quando 
tenho o anzol e a isca. A Policia Federal, infelizmente, está pouco presente 
em Minas, mas está presente no Triângulo; portanto, a fiscalização na região 
é mais ostensiva, sendo natural que ali se apreenda mais drogas. Mas dizer 
que ali é o ponto principal e que esse problema é menor nas outras regiões 
do Pais é uma brincadeira de.mau gosto. 

Assim, ocupo esta tribuna para defender o povo do Triângulo Mineiro, que 
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é um povo ordeiro, trabalhador e não merece, nem por brincadeira, uma 
pecha dessa natureza. Gostaria de pedir a compreensão e a reflexão da 
sociedade mineira, a fim de que não se manche o Triângulo Mineiro, o seu 
povo, com afirmações dessa natureza, porque não é justo. Agora, se pessoas 
inescrupulosas, de fora, passam por ali, transportam drogas para os diversos 
mercados do Pais, digo que temos liberdade para ir e vir em todo o Brasil. Ai, 
a culpa é da localização geográfica do Triângulo, que está situado bem no 
coração do Pais. Não podemos brincar com coisas dessa natureza. 

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado Paulo 
Piau, gostaria de apresentar a minha solidariedade a V. Exa., ao povo do 
Triângulo mineiro, porque o ato de prejulgar é muito grave. Essa região já ,• 
deu exemplos para todo o Brasil sobre sua importância como produtora de· · 
alimentos, como um espaço progressista em Minas Gerais, ajudando a 
alavancar o desenvolvimento, contribuindo para o aumento do PIB em nosso 
Estado. 

Ontem, a requerimento de V. Exa., realizamos uma audiência pública para 
tratar da irrigação de mais 90.000ha, às margens do rio Grande, empregando 
mais de 80 mil pessoas e, portanto, fornecendo alimentos e divisas para o 
Brasil. Se o Triângulo mineiro, que nem precisa disso, tiver de ser comparado 
com alguma região do mundo, que seja com a Califórnia, lugar progressista, 
de dinheiro, de desenvolvimento, de orgulho para o seu pais. Jamais pode 
ser comparado com Medelin, principalmente naquilo que existe de pior, 
porque em Medelin tem gente boa, que contribui para o progresso do pais. 

Portanto, a nossa solidariedade em dizer que a nossa Comissão de Política 
Agropecuária acompanha o que vem acontecendo no Triângulo e está 
envolvida nessa luta, puxada principalmente por V. Exa., que é um grande 
representante da região nesta Casa. Vamos iniciar o ano com uma medida 
de desagravo a isso que foi feito contra o povo.dali. Vamos iniciar o ano da 
Comissão de Política Agropecuária com audiência pública no Triângulo para 
tratar da produção de alimentos, coisa que a região sabe fazer com 
competência e responsabilidade. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Deputado João Batista de 
Oliveira, pela solidariedade ao povo do Triângulo. 

Quero fechar a minha fala reforçando as palavras do Deputado Gilmar 
Machado, em Brasília, e também da mesma forma como reagiu a cidade de 
Uberlãndia. o Deputado Romel Anizio, que é de ltuiutaba, reagiu 
imediatamente a colocação dessa natureza. 

Gostaríamos de enfatizar que exigimos que os fatos sejam colocados em · 
pratos limpos e sejam esclarecidos à população e especialmente ao povo do. · 
Triângulo, que se encontra maculado por essas acusações. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)* - Sr. Deputado, em primeiro 
lugar, quero concordar com suas palavras, seus pensamentos. Somos do 
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Alto Paranaíba, vizinhos do Triângulo Mineiro, e conhecemos muito bem 
aquela região. Sabemos da pujança do seu povo e de suas terras. E o fato de 
terem feito algumas apreensões de drogas naquela região é justamente por 
aquilo que se falou: pela sua geografia, por ser eixo e entroncamento entre 
Norte, Sul, Leste e Oeste do País. 

De forma alguma acredito que pessoas do Triângulo Mineiro estejam 
envolvidas. São pessoas que estão passando por lá e fazendo tráfico de 
drogas. Não é justo que o Triângulo seja comparado a Medelin. 

Concordo com as palavras do Deputado João Batista de Oliveira: se temos 
que comparar, temos que fazê-lo com outras cidades e regiões prósperas, 
que trazem o progresso para o Brasil, como é a Califórnia, nos EUA, e não 
Medelin, pelo tráfico de drogas. 

O Deputado Agostinho Patrús (em aparte) -Também quero associar-me à 
indignação de V. Exa. com essa denominação, esse nome pejorativo que 
querem ao nosso Triângulo Mineiro. Nós, que conhecemos toda aquela 
região, sabemos da sua importância e do seu progresso, não podemos 
aceitar. Além disso, são pequenos fatos como esse que fizeram com que o 
Rio de Janeiro chegasse à situação em que está: uma cidade que perdeu 
mais da metade do seu turismo, mais da metade do seu encanto, exatamente 
pelas freqüentes notícias de violência e de tráfico de drogas. Uma cidade 
enfim, com todas as condições que levam as pessoas a evitá-la. 

Por isso mesmo, quero cumprimentar V. Exa., que sempre lutou com muita 
dedicação e entusiasmo pelo seu Triângulo Mineiro, associar-me às suas . 
palavras e, mais do que isso, à sua indignação. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Quero dizer, Deputado ', 
Paulo Piau, que faço minhas as suas preocupações e a preocupação desta· 
Casa em relação a uma das regiões mais prósperas e progressistas do 
Brasil, que, talvez por isso mesmo e por ser geograficamente estratégica, · 
está exposta a situações graves, como as que estamos vendo agora. 

A situação do narcotráfico é extremamente grave, e todos os " 
parlamentares, não só os que participam hoje da CPI e por estarem 
defendendo o combate ao narcotráfico, acabam se expondo a situações de 
violência, que constitui esse poder extraordinário do narcotráfico, de 
opressão, de crueldade, de perseguição e massacre e todos estamos 
preocupados com isso. 

Quero também aproveitar a oportunidade para prestar a minha 
solidariedade, não só a V. Exa., Deputado Paulo Piau, que faz parte dessa 
importantíssima Comissão, mas a todos os outros parlamentares que a 
compõem e que, seguramente, têm um papel de grande responsabilidade, 
uma grande missão e um grande desafio. Cabe a essa comissão desvendar 
o que se passa no Triângulo. Por isso mesmo, a nossa posição é repudiar a 
atitude de se nos colocar um rótulo indevido, inadequado e injusto. A nossa 
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responsabilidade é apurar todos os fatos, em todo o Estado de Minas 
Gerais e, de modo especial, no Triângulo. 

Tenho a certeza de que com essa CPI também vamos· revelar a 
necessidade que o Triângulo tem de ser protegido, por causa de sua posição 
estratégica, para que não se torne ponto de passagem na rota das drogas. 
Mas, definitivamente, o que se planta no Triângulo é soja, milho, algodão, 
arroz, feijão. O que promovemos lá é o desenvolvimento da indústria -
produzimos calçados - mas, se, eventualmente, há traficantes, e 
possivelmente há, se há usuários de drogas, e possivelmente há; o Triângulo 
não merece receber esse título. 

Mais do que foi dito aqui, creio que quem fez essa referência tem uma 
enorme responsabilidade perante o País, sob pena de vir a público pedir 
desculpas se isso não for confirmado. É enorme a responsabilidade de 
apontar, no Triângulo, quem são as pessoas que podem estar vinculadas ao 
narcotráfico, de modo a permitir uma afirmação absolutamente inadequada. 
Então, venho aqui prestar a minha solidariedade ao Triângulo, juntamente 
com o Deputado Paulo Piau. E tenho a certeza de que todos nós, Deputados 
do Triângulo, repudiamos veementemente um rótulo que é inaceitável, 
indevido e injusto e que não merecemos receber, por parte de ninguém no 
País. 

O Deputado Marco Régis (em aparte)*- Com todo o respeito que tenho por 
V. Exa., e com toda a admiração e ligação afetiva que tenho com o Triângulo, 
pois meu pai é nascido na cidade de Conquista, gostaria de vislumbrar por 
outra ótica todas as observações feitas aqui e até quem as fez, se realmente 
quem as fez tem a responsabilidade por fazê-las. 

Poderia até dizer que sou testemunha do que ouvi, e até que não foi dito 
que é o Triângulo. Aí vou particularizar: foi dito que Uberlândia é a Medelin 
brasileira. Até vou isentar V. Exa., que é de Uberaba, bem como o Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, mas a palavra não foi relativa ao Triângulo. Talvez 
tenha sido deturpada pela imprensa. 

Não quero crer com isso, Deputado, que Uberlândia, que todos 
conhecemos pela pujança universitária, agrícola e comercial, possa ser 
maculada por esse rótulo de Medelin brasileira, ou mesmo o Triângulo. 
Queremos crer que a pessoa que assim se expressou não o fez no sentido 
de macular o nome da cidade, mas, ao se expressar, quis dizer que a nossa 
sociedade toda, as nossas cidades, o nosso País está corroído pela droga. 
Isso é uma verdade; então, chamo isso de uma constatação. E dessa 
constatação não temos como fugir. A pessoa que disse isso não fez uma 
crítica pejorativa. Provavelmente quis dizer que Uberlândia pode ser tudo, 
mas tem incrustada no seu seio uma nódoa, porque foi constatado que faz 
parte da rota do tráfico, como também o Sul de Minas e Montes Claros. 

Não vamos entender que isso seja um mote pejorativo a Uberlândia, uma 
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definição de que Uberlândia seja uma nova Colômbia, uma nova Medelin, 
mas que, na verdade, esteja corroída pela droga, como todo o Brasil está E 
não é só o Brasil, é todo o mundo. O fenômeno do uso de drogas é mundial, 
Deputado Paulo Piau. Então, não vamos aceitar isso como crítica mesquinha, 
como menosprezo, mas como advertência para nós. 

Temos de erradicar essas metástases desse câncer que atinge nossas 
cidades e o Brasil. Espero que V. Exa., na CPI, seja quem vai ajudar a 
eliminar de sua região, do seu Triângulo, a pecha de que faz parte da rota 
das drogas. Obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)- Também gostaria de me associar 
e. avalizar as palavras do Deputado Paulo Piau, Deputado brilhante de 
Uberaba, do Triângulo Mineiro. Como uberabense, representando a região do 
Alto Paranaíba, que se insere no contexto do Triângulo Mineiro, gostaria de 
dizer que a CPI do Narcotráfico vem nesse momento para se colocar com 
transparência perante a sociedade. Esta Casa se associa àqueles que sabem 
dos malefícios, da transformação do desejo que a droga provoca e das 
repercussões até criminosas que traz à sociedade. É com esse espírito, de 
corrigir essas deformidades sociais causadas pela droga deformidades do 
próprio ser humano, destruição das famílias e da sociedade -, que foi 
instituída a CPI do Narcotráfrco, para diminuir esse sofrimento, para compor 
com a sociedade. O Deputado Paulo Piau, neste momento, com muita 
propriedade, vem mostrar que o Triângulo Mineiro, aquele paraíso encantado 
de Minas Gerais, que tanto produz para o nosso Estado, não pode ser 
comparado por um jornalista, apressadamente com Medelim. Muito menos 
Uberlândia, uma cidade pujante, talvez a cidade exemplar do interior de 
Minas Gerais, que tem todas as dimensões de uma capital e que convive 
com todas as mazelas do Brasil, de um país de Terceiro Mundo, tentando 
sobreviver nessa ecologia social complicada. Temos tantos problemas: o 
mais desenvolvido convivendo com o menos desenvolvido; toda essa 
variação, com todas essas projeções das variáveis da sociedade; o mais 
perfeito convivendo com o imperfeito, o que tem mais conforto com o que não 
fem nenhum; o que tem mais tecnologia com o que tem menos. Concordo 
com as palavras do Deputado. Marco Régis, Uberlândia, de forma alguma, 
pode ser taxada de Medelim. E uma cidade que tem um PIB muito alto que 
tem uma produção extensa, um grande centro comercial, irradiando 
progresso para todo o Brasil. Temos na região várias cidades de porte médio 
traze~do progresso para o Brasil. O jornalista não foi feliz, ele sabe mais que 
nós. E enorme a importância de o jornal levar a informação verdadeira. Ele 
pronunciou muito alto e nos atingiu com esse "triângulo Medelim". Querem 
ver como o Triângulo é importante? Esta Casa já votou, por mais de uma vez, 
contra a separação do Triângulo. As pessoas têm essa inspiração, essa 
vontade de separar, principalmente Uberaba e Uberlândia. Se se fizer lá uma 
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pesquisa para ver se querem se separar de Minas Gerais, não tenho 
dúvida, será uma vitória enorme para Minas Gerais. Mas não temos esse 
espírito de separação. Particularmente, tenho. No momento;• falo do povo 
mineiro. Só quero dizer que tem que se tomar muito cuidado, porque o 
"Estado de Minas" está pensando em unir Minas Gerais, mas está dividindo 
com esse tipo de noticia. , 

Para resumir, queremos parabenizar o Deputado Paulo Piau, que saiu 
como sentinela, defendendo o nosso Triângulo Mineiro de uma 
impropriedade de uma notícia do jornal "Estado de Minas". Muito obrigado .. ·,, 

O Deputado Paulo Piau - Peço paciência do Doutor Viana. Sr. Presidente, 
encerro minhas palavras agradecendo as manifestações dos companheiros . 
Deputados e dizendo que o Triângulo, sim, tem oferecido grandes homens • 
para este nosso Pais, a exemplo de Rondon Pacheco, que foi brilhante 
Governador deste Eslado a exemplo de Chico Xavier, de Dom Alexandre, na 
área religiosa, a exemplo de Homero Santos, que foi Presidente do TCU, a 
exemplo de tantos Deputados Estaduais, Federais, Prefeitos, empresários 
bem-sucedidos daquela região, isso, sim, é que queremos que o povo de 
Minas e do Brasil observe no Triângulo, não nesse aspecto pejorativo. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado José Milton, 

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do 
seu § 1°, transferi-la ao Deputado Agostinho Silveira. A Presidência defere o 
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Agostinho Silveira. 

O Deputado Agostinho da Silveira - Sr. Presidente, demais Deputados 
desta Casa, pessoal da imprensa, gostaria, ao iniciar as minhas palavras, de 
hipotecar apoio e solidariedade ao povo do Triângulo Mineiro e, de forma 
especial, ao ilustre Deputado Paulo Piau, que ocupou a tribuna, em defesa 
daquela parte de Minas Gerais, que grandes frutos e trabalhos honrados tem 
oferecido ao desenvolvimento deste Estado. 

A comparação não foi feliz, mas devo registrar que o problema, de fato, 
existe, e é grave. O meu respeito, portanto, ao povo do Triângulo, mas é 
importante que o alerta seja levado em conta. 

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para esclarecer algumas situações em que· 
o meu nome esteve envolvido, a partir do momento em que protocolei, nesta · 
Casa, como autor, o requerimento que culminou na instalação da CPI para a 
apuração do narcotráfico neste Estado . 

No dia 18/11, após 25 dias de intensa pesquisa, fiz uma reflexão e cheguei 
à conclusão, numa relação custo-beneficio, de que era meu dever de 
consciência - em razão das informações obtidas através dessa pesquisa -
apresentar aos meus pares nesta Casa um requerimento para a instalação 
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dessa CP I, dado à gravidade do quadro que se instalou em Minas Gerais. 

Sabemos, perfeitamente, que o crime organizado manipula e faz girar algo 
em torno de US$600.000.000,00 por ano, no mundo. Desse valor o Brasil tem 
participado com quase US$25.000.000,00, chegando a 3% do PIB nacional. · 
É alarmante e preocupante, porque o crescimento do crime organizado ·· 
coloca em risco a democracia e o poder constituído deste Pais. •: 

Achamos que não poderia o parlamento de Minas, que nunca se omitiu, 
deixar de participar, neste momento histórico, dessa cruzada que ora se inicia 
em defesa da Nação brasileira contra o tráfico de drogas. 

Entretanto, no dia seguinte ao do protocolo do requerimento, procurei o 
Presidente Anderson Adauto, no sentido de sabedor de que o art. 112, § 6°, 
me impedia de ser o Presidente ou o relator da CP I. Disse ao Presidente que, 
se porventura houvesse uma dificuldade, uma resistência por parte das 
Lideranças da Casa e se fosse possível uma composição jurídica, estaria l 
disposto a assumir a Presidência ou a relataria. Entretanto, através de uma 
consulta ao corpo jurídico da Casa, essa possibilidade foi rechaçada, de 
imediato. Naquele momento, o Presidente fez uma avaliação mais profunda e ,, 
sugeriu que pudesse abrir mão da condição de membro nato da Comissão e 
oferecer a minha vaga a outro companheiro do PL para representar a Polícia 
Militar de Minas Gerais. Assim procedi, atendendo ao apelo do Presidente da 
Assembléia e também ao apelo que me foi feito pelo Líder da Bancada do 
PL, Deputado José Milton. 

Já que, como autor do requerimento e como Deputado, qualquer um de nós 
tem direito de participar dos debates da Comissão, achei por bem abrir mão , 
da condição de membro nato e oferecer a oportunidade a um representante 
da Polícia Militar de Minas Gerais, já que naquele momento também se 
pensava que a Deputada Elaine Matozinhos pudesse representar a Polícia 
Civil. Foi esse o motivo que me fez abrir mão da condição de membro nato. 
Mas nunca abrir mão do dever de estar participando de todos os trabalhos e 
de todas as ações inerentes à CPI do Narcotráfico. 

Assumi a responsabilidade inicial e continuarei a participar de todos os 
movimentos e ações desta CPI até que, ao final dos trabalhos, esta Casa, 
que sempre foi e sempre será o grande laboratório das melhores idéias e 
soluções para as crises que dificultam a vida do povo brasileiro, possa 
apresentar, através do esforço de todos os Deputados e das autoridades que 
estamos convidando para esse mutirão, ao final destes 120 dias, um 
caminho, uma luz que possa permitir que o Brasil venha a assumir 
definitivamente uma postura não só de combate ao narcotráfico, mas também 
de levar à bancarrota aqueles que financiam o tráfico de drogas no Pais. 

Primeiro, é preciso quebrar literalmente, na acepção da palavra, aqueles 
que estão financiando as drogas no território nacional. Precisamos 
apresentar sugestões para equipar melhor as nossas polícias, aumentar o 
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efetivo da Polícia Federal e, quem sabe?, se necessário, já que está em 
jogo a própria soberania do País, colocar também o Exército a serviço dos 
brasileiros. · 

Gostaria de registrar que nos dias 25 e 26, por determinação do parlamento 
de Minas Gerais, fui cumprir uma missão oficial no Estado do Rio Grande do 
Sul e lá permaneci por dois dias na companhia dos Deputados Luiz Fernando 
Faria e Miguel Martini. Na minha ausência, alguns órgãos da imprensa· 
publicaram algumas matérias, como, por exemplo, no dia 25/11, com o título 
"Pinga-Fogo". (-Lê:) . 

"O Deputado Agostinho Silveira, do PL, autor do requerimento da CPI do 
Narcotráfico em Minas, que seria membro nato da comissão, pediu, no 
entanto, por escrito, para não participar. Amarelou". 

É o que diz a nota. Gostaria, com todo o respeito que tenho pela imprensa, 
de dizer que a pessoa que escreveu essa nota a meu respeito possivelmente 
é daltônica e, com certeza, não me conhece profundamente. 

Não sou homem para "amarelar" diante dos desafios que a vida me 
apresenta. Sou homem, sim, de ficar vermelho no combate ao crime, àqueles 
que estão vilipendiando a vida do cidadão brasileiro, roubando a vida de 
crianças, de famílias inteiras e acabando com a célula-mãe da sociedade, 
que é exatamente a família. . 

Outra nota foi publicada no dia 25 de novembro, com o título "Mão de.gato". 
Ao final, diz o seguinte: "Que ninguém nos ouça, mas de bobo ele não tem 
nada". 

Gostaria de dizer também a esse profissional, que o respeito, mas não 
tenho "mão de gato". Tenho, sim, coragem e consciência para cumprir o meu 
dever em nome da parcela do povo de Minas Gerais que me outorgou esse 
mandato. Sou procurador do povo de Minas Gerais e estou aqui de cabeça 
erguida, cumprindo o meu dever junto aos meus. pares, tão honrados quanto 
eu, e em nome do parlamento de Minas Gerais. 

o Deputado Marco Régis (em aparte)* - Deputado Agostinho Silveira, 
primeiramente, tenha a nossa solidariedade diante de críticas injustas que V. 
Exa. acaba de ler, transcritas na imprensa. Tenha a certeza V. Exa. de que 
seu nome tem o mais amplo respeito nesta Casa, que é a própria casa do 
povo mineiro. 

o nome de v. Exa. aparece, neste momento, como autor do requerimento 
que originou a instalação dessa CPI para apurar o tráfico de drogas em 
Minas Gerais e as suas conseqüências. Ninguém há de negar a sua 
coragem, o seu deste mor, a sua iniciativa de apresentar esse requerimento e 
originar uma CPI do Narcotráfico na Assembléia Legislativa de Mmas Gera1s, 
autando paralelamente com a CPI da Câmara Federal. Mas precisamos 
também estar juntos em outra luta aqui. Durante quatro anos, fui Deputado 
nesta Casa por um partido pequeno, sem bancada. Como único Deputado do 
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partido, fui excluído pelo Regimento Interno. Sempre disse isso, mas, no 
momento atual, temos de cumprir o Regimento Interno. Sou legalista e, como 
tal, acho que deve ser cumprido. Dai a dificuldade do PSB do Deputado 
Chico Rafael e da Deputada Elaine em terem um membro na CPI. 

Embora não pudéssemos prescindir da experiência da Delegada e 
Deputada Elaine Matozinhos, o Regimento Interno, infelizmente, a proíbe - a 
não ser que o Presidente, de oficio, a indique - de participar dessa CPI. Esta 
é outra luta que precisamos travar: que os partidos possam ser bem 
representados nas diversas comissões, incluindo as especiais e as CPis, pois 
o fato de um Deputado ser isolado e único nesta Casa não significa que não 
tenha competência para atuar. Por isso precisamos mudar o Regimento 
Interno. 

V. Exa. deu uma demonstração de altruísmo por um lado, mas o 
Regimento Interno lhe impõs uma derrota pelo outro, porque, no arranjo da 
participação na CPI, como há, no seu partido, um nome que representa a 
Policia Militar, V. Exa., autor do requerimento, com anseio, coragem e 
vontade para participar, foi colocado em segundo plano. No entanto, a sua 
participação seria muito importante e seria de enorme proveito para a CPI, 
porque V. Exa. é da área do direito. 

É o que tinha que dizer para estar solidário com V. Exa. nesta tarde. Muito 
obrigado, Deputado. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Sr. Deputado, tenho sido 
testemunha do brilhante trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo nesta Casa 
e da coragem com que solicitou a instalação dessa CPI, na tentativa de 
investigar o que vem ocorrendo no nosso Estado com relação ao 
narcotráfico. 

O PSB se solidariza com V. Exa. e com todos os membros dessa 
Comissão que investiga, hoje, a questão das drogas no Estado. 

E natural que exista algum receio de participar dessa Comissão, porque 
estamos vendo que os homens que comandam o narcotráfico no Pais são 
poderosos e não têm escrúpulo. Tenho a certeza de que forças maiores 
darão a proteção necessária aos membros dessa Comissão, a V. Exa., 
iluminando todos os seus participantes para que tenham êxito nessa 
empreitada. 

Nesse mesmo sentido, foi aprovado, nesta Casa, um projeto de lei, de 
nossa autoria, que torna obrigatório o ensino sobre dependência química nas 
nossas escolas. Entendemos que, além de combater aquele que distribui a 
droga, o traficante, temos que evitar que ele crie uma nova clientela, que, 
sabemos, surge nas escolas. Se discutirmos esse assunto de forma ampla e 
direta com nossos alunos, tenho a certeza de que, no futuro, não terão a 
quem distribuir essas drogas. Gostaria de solicitar de V. Exa., que encabeçou 
essa questão da CPI, que a levasse avante, matando a curiosidade dos 
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alunos, dentro da sala de aula, explicando-lhes como funciona o sistema 
de drogas, a fim de que a falta de conhecimento não o leve a um caminho tão 
triste. 

A questão das drogas é debatida nas escolas uma vez por ano, através de 
palestras, o que não está sendo suficiente. É necessário que preparemos os 
nossos jovens para que possam enfrentar a questão das drogas, somando ás 
palestras outras medidas que se façam necessárias. 

Quero solidarizar-me com V. Exa. no sentido de levar avante o seu 
trabalho, correspondendo à expectativa do povo do Estado de Minas Gerais.· 

O Deputado Agostinho Silveira - Obrigado, nobre Deputado Chico. Rafael. ' 
Receba o meu abraço e meu incentivo a sua proposta, que também é·nossa: ·• 
o investimento na educação da criança. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Quero cumprimentar o 
Deputado Agostinho Silveira pela iniciativa extremamente importante que 
toma para proteger a população brasileira, que vive um sério problema, 
apontando, para o próximo milênio, um problema de saúde chamado 
epidemia do trauma. Sabemos que, na epidemia do trauma, o crime 
organizado e o grande índice de vitimas de arma de fogo, hoje, colocam par~ 
a questão da segurança pública também um problema da saúde pública. E 
bem mais ampla a questão dessa CPI, que busca não só resolver a questão 
do tráfico, mas a da violência, que gera vitimas. 

Gostaria de ler uma noticia veiculada no "Estado de Minas", na pág. 8: "Em 
dia com o Pais - Saúde. PFL vota contra novos recursos. A Bancada do PFL, 
no Senado, decidiu, ontem, por unanimidade, votar contra a proposta de 
emenda à Constituição que vincula recursos da União, dos Estados e dos 
municípios à área da saúde. Por causa das dificuldades políticas, 
praticamente não há mais chance de a emenda ser aprovada neste ano, 
apesar dos apelos do Ministro da Saúde, José Serra". 

Sr. Deputado, essa foi a péssima noticia que recebemos hoje, na Comissão 
de Saúde, porque, há mais de sete anos tramita a Proposta de Emenda à 
Constituição, n° 169, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, a qual foi 
modificada, recebendo outro número. Nós, da Comissão de Saúde, 
estivemos, neste segundo semestre, em setembro, lutando para que essa 
proposta fosse aprovada, o que aconteceu após um Acordo de Lideranças 
aprovado pela Câmara, no 1° e no 2° turnos, encontrando-se, agora, no 
Senado. 

O que acontece? Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados conseguiu 
aprovar uma proposta de emenda à Constituição que vincula recursos à 
saúde, tanto da União quanto dos Estados e municípios. Então, a posição do 
PFL contra essa proposta é uma triste noticia para o povo brasileiro e uma 
péssima noticia para o povo mineiro. Gostaria de solicitar aos Deputados 
Estaduais do PFL que se mobilizem para tornar sensíveis os Deputados 
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Federais desse partido, porque nós, que estamos no setor da saúde, 
sabemos das agruras e problemas que vive o País. Sabemos que um 
investimento de R$168,00 "per capita" ao ano na saúde do País nos coloca 
entre os países que menos investem nessa área. Ou seja, é um atraso e uma 
frustração para todos nós, que lidamos com o setor da saúde, e para todo o 
povo brasileiro, quando há uma posição deste partido contra a proposta. 
Desculpe-me, mas essa colocação é importante. Muito obrigado pela 
oportunidade. 

O Deputado Agostinho Silveira - Apenas para encerrar, gostaria de trazer 
um pensamento deixado pelo poeta mexicano Octávio Paz, que foi Prêmio 
Nobel de Literatura em 1990, quando dizia: "Drogas são niilistas: corroem 
todos os valores e radicalmente subvertem nossas idéias sobre o bem e o 
mal, o que é justo e injusto, o permitido e o proibido". 

Sabia perfeitamente que o parlamento de Minas nunca foi e jamais será 
omisso. Portanto, a CPI do Narcotráfico veio em boa hora, a fim de que 
nosso Estado possa dar sua contribuição para combater os marginais que 
compram a vida de crianças, jovens e adultos. 

Ao encerrar, gostaria de deixar registrado nesta Casa que não nasci com 
vocação para mocinho e muito menos para herói, mas jamais com vocação 
para ser covarde. Nada me intimidará. Estarei participando de todos os 
trabalhos da CPI. Bandido é que tem que ser perseguido pelo homem de 
bem. Bandido é que tem que ser afastado, e não nós, que estamos aqui de 
forma honrada, contribuindo para o bem- estar do povo de Minas e do Brasil. 
Muito obrigado aos meus pares desta Casa, que se solidarizaram comigo e 
que participaram do requerimento para a instalação da CPI do Narcotráfico. 
Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1• Fase, a Presidência 
passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a votação de proposições. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o 

Projeto de Lei Complementar n° 19/99 e os Projetos de Lei n°s 127, 149, 172, 
360, 364, 423, 448, 583 e 701199, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 

solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto 
de Lei n° 613199 seja apreciado em primeiro lugar. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam com se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 613/99, do Deputado Antônio 
Júlio, que acrescenta artigos à Lei n° 13.163, de 2011199, que promove a 
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adequação da Lei Orgãnica do IPLEMG às normas constitucionais e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão do 
Trabalho opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de ·Justiça, 
com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública, e a 
Emenda n° 2, que apresenta. A Presidência informa ao Plenário que o projeto 
teve sua discussão encerrada em reunião ordinária realizada ontem, à tarde, 
com o recebimento da Emenda n° 3, da Deputada Maria José Haueisen. Na 
1• Fase da reunião ordinária de hoje, a emenda foi retirada pela autora. Em 
votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto. de Lei n° 613199 na forma do 
Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão de Administração 
Pública. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 

plano, da reunião, pela inexistência de "quorum". 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reumao, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 3, às 10 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 26199 ·' . 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ermano Batista, Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva e Ronaldo 
Canabrava, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião 
e informa que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão. 
O Presidente, Deputado Ermano Batista, informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. A 
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e convida o 
Deputado Ronaldo Canabrava para atuar como escrutinador. Feita a 
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contagem dos votos, a Presidência proclama eleitos para Presidente o 
Deputado Ermano Batista e para Vice-Presidente o Deputado Ronaldo 
Canabrava, a quem declara empossado e passa a direção dos trabalhos. O 
Deputado Ronaldo Canabrava, por sua vez, declara empossado como 
Presidente o Deputado Ermano Batista, a quem retoma a Presidência. O 
Presidente, Deputado Ermano Batista, agradece aos nobres pares a sua 
eleição e designa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva relator da matéria. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento 
dos Deputados, informa que a próxima reunião será convocada através de 
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Ronaldo Canabrava. 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
MERCEDES-BENZ 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Rogério Correia, Wanderley Ávila, Bené 
Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos 
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir 
o Sr. Fabrício Augusto de Oliveira. Ouvido o convidado, passa-se à fase dos 
debates, e fazem uso da palavra, cada um por sua vez os Deputados Rogério 
Correia e Antônio Carlos Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Wanderley Ávila, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Bené Guedes, 

Rogério Correia - Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ronaldo Canabrava, Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana, Mauro 
Lobo, Dinis Pinheiro e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião 
Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo 
Canabrava, declara aberta a reunião e, ern virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente esclarece que a finalidade da reunião é tratar de assuntos da 
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Comissão e indaga se há alguma sugestão ou requerimento a ser 
apresentado. O Deputado Adelmo Carneiro Leão, com a palavra, apresenta 
requerimento em que solicita sejam ouvidos, por esta Comissão, os Srs. 
Carlos Eduardo Carvalho, Professor da Pontifícia Universidade • Católica de 
São Paulo e Economista da FUNDAP; João Heraldo Lima, ex-Secretário da 
Fazenda; e Fernando Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo 
Horizonte e Região. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Os 
Deputados Paulo Piau, Adelmo Carneiro Leão e Mauro Lobo fazem. 
comentários pertinentes ao objeto desta CPI, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a. · 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Costa 

-Doutor Viana. 
ATA DA 223 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto e Olinto Godinho, membros da supracitada 
Comissão. Está presente também o Deputado Antônio Júlio. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto 
Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria da pauta. O Presidente cqmunica o recebimento das 
seguintes proposições, bem como os relatores a que estão sendo 
distribuídas: em 2° turno, Projetos de Lei n°s 177 e 258/99 (relator: Deputado 
Olinto Godinho); 207/99 (relator: Deputado Eduardo Hermeto); 410/99 
(relator: Deputado Márcio Cunha); em 1° turno, 613/99 (relator: Deputado 
Mauro Lobo); 529/99 (relator: Deputado Miguel Martini); 699 e 701/99 (relator: 
Deputado Rogério Correia); e Projeto de Lei Complementar n° 19/99 (relator: 
Deputado Olinto Godinho). Sobre a mesa a seguinte correspondência: do 
Desembargador Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais; do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção Minas 
Gerais; da Sra. Carmen Lúcia Miranda, da Fundação Nacional de Saúde, e 
do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal. Passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Colocados em discussão e votação, são 
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aprovados, em 2" turno, os pareceres dos Projetos de Lei n"s 221/99 
(relator: Deputado Olinto Godinho), na forma do Substitutivo n" 1 ao vencido 
no 1" turno; e, em 1° turno, 613/99, na forma do Substitutivo n" 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n" 1, da Comissão de 
Administração Pública, e com a Emenda n° 2, que apresenta (relator: 
Deputado Mauro Lobo); 499/99, na forma do Substitutivo n°1, pela rejeição 
das Emendas n°s 1, 2 e 4 e pela prejudicialidade das Emendas n°s 3 e 5 
(relator: Olinto Godinho); 502/99, pela aprovação com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 593/99 (relator: Deputado Mauro 
Lobo). O Presidente, Deputado Márcio Cunha, na qualidade de relator dos 
Projetos de Lei n°s 410/99 e 533/99, comunica que fará uso do prazo 
regimental para emitir o seu parecer. Na ausência do relator anteriormente 
designado, o Presidente redistribui o estudo em 1° turno do Projeto de Lei n° 
531/99 ao Deputado Eduardo Hermeto que solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer, o qual é prontamente deferido pelo Presidente. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, em 2/12199, às 10horas, conforme edital a ser publicado, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Bilac Pinto- Rémolo Aloise- Olinto Godinho. 

ATA DA 12" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
As quatorze horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antõnio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Eduardo Daladier e Paulo Piau, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Erma no Batista, declara aberta a reunião e em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Pau-lo Piau, dispensa' a leitura da 
ala da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à fase de discussão 
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade 
dos Projetos de Lei Complementar n°s 17 com as Emendas n°s 1 a 20 
(relator: Deputado Ermano Batista) e 19/99 na forma do Substitutivo n° 1 
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); e dos Projetos de Lei n°s 498 na 
forma do Substitutivo n° 1; 699 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado 
Antônio Júlio) e 701/99 na forma do Substitutivo n°1 (relator: Deputado 
Adelmo Carneiro Leão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. '' 
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Ermano Batista, Presidente- Antônio Júlio- Eduardo Daladier- Paulo Piau 
-Agostinho Silveira. . _ . . 

ATA DA 12• REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de dezembro de 
mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau e Di mas Rodrigues, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da· 
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que, nos termos do 
edital de convocação, a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Esgotada a 1• Parte da reunião, a Presidência passa a 1• Fase ~a 
Ordem do Dia com a discussão e a votação de parecer sobre propos1çao 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Paulo Piau, 
relator do Projeto de Lei n° 451/99, de autoria do Deputado Edson Rezende, 
no 1 o turno, emite parecer concluindo pela aprovação do projeto, na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com 
as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão. Colocado em discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Paulo Piau -Di mas Rodrigues. _ 

ATA DA 27" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO 
PÚBLICA 

Às dez horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Chico Rafael, 
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presen~es. 
A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matena 
constante na pauta. O Presidente comunica o recebimento da 
correspondência dos Srs. Manoel Ribeiro, Presidente da. Assembléia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, e Carlos Augusto de Oliveira e .: 
outros, ex-funcionários da MinasCaixa, ambas publicadas no "Minas Gerais"-
do dia 25/11/99. Dando prosseguimento, a Presidência informa os relatores a 
que foram distribuídas as seguintes proposições: Projetos de Lei n°s 40/99, 
no 2° turno - Deputado Sebastião Navarro Vieira; 448/99, no 2° turno, e 
665/99, no 1° turno- Deputado Agostinho Patrús; 479/99 (parecer sobre as 
Emendas n°s 2 e 3 apresentadas em Plenário), no 1° turno, e 599/99, no 1° 
turno - Deputado Sargento Rodrigues; 583/99, no 2° turno - Deputado Doutro 
Viana; 597/99, no 2° turno, e 678/99, no 1° turno- Deputado Arlen Santiago. 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Continua em discussão o Parecer para o 2° Turno do Projeto de 
Lei n° 149/99, que recebeu do relator, Deputado Chico Rafael, parecer pela 
aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a votação, é o parecer 
aprovado. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do 
Projeto de Lei no 40/99, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria no 2° turno na forma do vencido no 1° turno .. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 172/99 no 2° turno 
emite parecer mediante o qual conlui por sua aprovação na forma proposta: 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 364/99 no 2° turno, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 
1 ao vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovada a 
proposição. Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús, relator do Projeto 
de Lei n° 448/99 no 2° turno, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, 
da Comissão de Administração Pública. Submetido a discussão e votação, é 
o parecer aprovado. O Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 
583/99, no 2° turno, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
. matéria na forma do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira 
emite seu parecer para o 1° turno sobre o Projeto de Lei n° 464/99, mediante 
o qual conclui por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 3 a 10, da Comissão de 
Administração Pública, ficando prejudicada a Emenda n° 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado Sebastião Navarro Vieira emite seu parecer para o 1° 
turno sobre o Projeto de Lei n° 620/99, mediante o qual conclui por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e a Emenda n° 5, da Comissão de Administração Pública. Na fase de 
discussão, o Deputado Sargento Rodrigues solicita vista da proposição, o 
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1 que é deferido pela Presidência. O Deputado Agostinho Patrús, relator do 

Projeto de Lei n° 678/99, no 1° turno, emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 916/99, dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüinio; 920/99, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; e 934/99, do Deputado Rogério Correia. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Sebastião Navarro 

Vieira - Arlen Santiago. 
ATA DA 6• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezoito horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo 
de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Sargento 
Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença, também, do Deputado Durval Ângelo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e passa à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Na ausência do Deputado Chico Rafael, relator, no 2° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 19/99, o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que emite seu parecer pela aprovação 
da matéria na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°S 1, 2 e 3, 
que apresenta. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Continua com a palavra o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que, na 
ausência do Deputado Chico Rafael, é designado relator, no 2° turno, do ~ 
Projeto de Lei n° 701/99 e emite parecer mediante o qual conclui .pela ·' 
aprovação da matéria na forma do vencido no 1 o turno. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Após a votação da matéria, os 
Deputados presentes fazem uso da palavra e elogiam o trabalho 
desenvolvido pelo Presidente da Comissão, bem como a atuação dos 
assessores e consultores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada dia 2/12/99, às 15 
horas, na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciarem as 
emendas apresentadas em Plenário, no 1 o turno, ao Projeto de Lei n' 483/99 
e, no 2° turno, aos Projetos de Lei n's 418 e 424/99, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues - Doutor Viana 

-Sebastião Navarro Vieira - Chico Rafael. 
A_TA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Elmo Braz, Marco Régis e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este 
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSD), membros da 
supracita Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
Dando prosseguimento, a Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva o Projeto de Lei Complementar n' 19/99 e ao Deputado Marco Régis, o 
Projeto de Lei no 701/99. Encerrada a 1° Parte dos trabalhos, passa-se à 1° 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n' 19/99 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e do Projeto 
de Lei no 701/99 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de novembro de 1999. 
· Elmo Braz, Presidente- Ailton Vilela - Djalma Diniz. 

ATA DA 7• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ás quinze horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Chico Rafael, Sargento Rodrigues e Sebastião 
Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 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 é subscrita pelos membros presentes. A reunião 
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se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência informa 
que foram designados relatores os Deputados Doutor Viana para emitir 
parecer sobre a Emenda n°1 ao Projeto de Lei n' 418/99, do Tribunal de 
Justiça, e também· sobre a Emenda n' 3 ao Projeto de Lei n° '424/99, da 
Procuradoria-Geral de Justiça, ambos no 2' turno; ao Deputado Sebastião 
Navarro coube emitir parecer sobre a Emenda n° 5 ao Projeto de Lei n° 
483/99, do Governador do Estado, no 1' turno. Com a palavra o Deputado 
Doutor Viana que emite parecer pela aprovação da Emenda n° 1. Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Continua com a palavra o 
Deputado Doutor Viana que emite seu parecer pela aprovação da Emenda n° 
3 ao Projeto de Lei n' 424/99. Colocado em discussão e votação, é o parecer. 
aprovado. O Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer pela 
aprovação da Emenda n' 5 ao Projeto de Lei n° 483/99.Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros 
da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 
03/12/99, às 10h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade de se 
apreciar o Projeto de Lei n° 613/99, do Deputado Antônio Júlio, no 2' turno, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Bilac Pinto - Chico Rafael - Arlen 

Santiago. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 662/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Serro, com sede nesse município. 

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, a proposição, após ser publicada, em 11/11/99, foi distribuída a esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.278, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram 
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação apensa ao 
processo. 

Verificamos, assim, que a entidade em questão tem personalidade jurídica, 
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 
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Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 662/99 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira 

-Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 663/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n° 
663/99 objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Assistência Social Bom Pastor de Guaranésia, com sede nesse município. 

Seguindo procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento 
Interno, a proposição, após ser publicada, foi distribuída a esta Comissão a 
fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis á declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Uma vez que tais exigências foram inteiramente atendidas, conforme se 
pode constatar da análise dos autos do processo, a entidade torna-se 

. habilitada ao título declaratório ora proposto. 
Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda 

para fazer constar a sigla pela qual a entidade também é conhecida. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 663/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Assistência Social Bom Pastor de Guaranésia - ACASBPG -, com sede nesse 
município.". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier 

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 666/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do Projeto de Lei n° 666/99, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Escola Esperança e Vida, com 
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sede no Município de Ouro Fino. 

Publicada em 12/11/99, vem a matéria a esta Comissão· para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. ' 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado. 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n° 
12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
encontramos óbice à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicídade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 666/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira. . 
PARECER PARA TURNO UNI CO DO PROJETO DE LEI N° 667/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 667/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pretende seja 
declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento do Bairro 
Peitudo, com sede no Município de Ouro Fino . 

Publicada em 12/11/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1 o da Lei 
n° 12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Diante do que foi dito, esclarecemos que a emenda apresentada tem por 
fim fazer prevalecer a denominação constante no art. 1 o do estatuto do 
referido Conselho. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 ° a seguinte redação: 

juridicidade, pela 
Lei n° 667/99 com a , 
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"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Bairro Peitudo - CDCP -, com sede no 
Município de Ouro Fino.". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau 

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 668/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n° 668/99 
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros 
dos Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, cem sede no Município de Ouro Fino. 

Publicado em 12/11/99, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado 
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a",.do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. 

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente 
preenchidas, conforme se pode constatar da análise dos autos do processo, 
não encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal à .· 
tramitação do projeto. •:1 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e c 

pela legalidade do Projeto de Lei n° 668/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 669/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe . 
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos de 
São José do Mato Dentro, com sede no Município de Ouro Fino. 

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, 111, "a", do Regimento · 
Interno, a proposição, após ser publicada em 12/11/99, foi distribuída a esta 
Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram 
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plenamente atendidos, conforme comprova a documentação constante do 
processo. . . . . 

Verificamos,· assim, que a entidade mencionada no relatono tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, sendo 
sua diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 669/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 670/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 670/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pretende seja 
declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Ba1rro da 
Barra, com sede no Município de Ouro Fino. 

Publicada em 12/11/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Est:ado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Le1 no 
12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 670/99 na forma 
original. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 671/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por meio do Projeto de Lei n° 671/99, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Distrito de Crisólia, com sede no Município de Ouro Fino . 

Publicada em 12/11/99, vem a matéria a esta Comissão para exame 
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preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado 

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados na Lei n° 
12.972, de 27/7/98. 

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual não 
vislumbramos óbice à aprovação do projeto. 

Objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao 
projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 671/99 com a Emenda no 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores 

do Distrito de Crisólia- AMDC -,com sede no Município de Ouro Fino.". 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 672/g9 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Bairros Unidos, com 
sede no Município de Juatuba. 

Publicado em 12/11/99, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado 
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O assunto materializado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n° 

12.972, de 27/7/98, que estabelece critérios para a declaração de utilidade 
pública, os quais, no caso, foram plenamente atendidos, conforme comprova 
a documentação apensa ao processo. 

Após exame da documentação, constatamos que a entidade está em 
funcionamento há mais de dois anos e tem personalidade jurídica, sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração 
pelo exercício de suas funções. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o da proposição 
para acrescentar a sigla pela qual a instituição também é conhecida. 
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Conclusão · ·: r· 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei n° 672/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. "·' 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Bairros Unidos- ACOBU -,com sede no Município de Juatuba.". 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau - ' 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 673/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 673/99, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de 
utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba - ADEFU -
com sede nesse município. 

' Publicado do "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para 
ser examinado preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública previstos na Lei no 12.972, 
de 27/7/98, que regula a matéria. . . _ 

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tem personalidade JUfldlca, 
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas 
funções. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 673/99 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. . 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo P1au 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 674/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pa1s e Am1gos dos 
Excepcionais- APAE de Resplendor, com sede nesse município. _ _ · 

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Com1ssao para 

~L_--------------------------------------------~ 

--



400 
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O assunto materializado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n° 

12.972, de 27/7/98, que estabelece critérios para a declaração de utilidade 
pública, os quais, no caso, foram plenamente atendidos, conforme comprova 
a documentação apensa ao processo. 

Constatamos, assim, que a referida entidade está em funcionamento há 
mais de dois anos, tem personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas 
funções. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 674/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de dembro de 1999. 
Ermano Batista Presidente e relator- Eduardo Daladier- Agostinho Silveira 

- Paulo Píau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 675/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de lnhapim, com sede nesse município. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno, a 
proposição, após ser publicada, foi distribuída à presente Comissão para ser 
examinada preliminarmente. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma 

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em 
sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas 
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos. 
·Observando a documentação juntada ao processo, constatamos que a 

referida Associação preenche os requisitos constantes nessa lei; está, pois, 
habilitada ao título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 675/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Erma·no Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 679/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe tem 
por escopo seja declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Antônio 
de Lorenzo, com sede no Município de São Lourenço. 

O projeto foi publicado em 18/11/99 e, a seguir, encaminhado a esta 
Comissão, à qual compete examiná-lo, à luz do disposto no art. 102,·111; "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a sociedade civil;.a'l 

associação ou a fundação, constituída ou em funcionamento no Estado, com 
0 fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, pode ·ser 
declarada de utilidade pública, desde que comprove: possuir personalidade 
jurídica; estar em funcionamento há mais de dois anos; não remunerar os 
cargos de sua direção e serem idôneos seus diretores. 

Pela leitura dos autos que compõem o processo, verifica-se que a 
Sociedade Musical Antônio de Lorenzo cumpriu tais exigências legais, razão 
pela qual não vislumbramos impedimento à aprovação do projeto de lei. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 679/99, tal como apresentado. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Eduardo Daladier - Pauto Piau 

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 686/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olívia, tem por objetivo 
seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Antônio 
Madeira de Santo Antônio do Aventureiro - ACAM -. com sede naquele 
município. 

Publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado para 
receber parecer, dentro dos lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da Lei no 

12.972, de 2717/98, especificamente do seu art. 1°, que impõe a 
comprovação dos seguintes requisitos para que a entidade possa ser 
declarada de utilidade pública estadual: ter personalidade jurid"1ca; estar em 
funcionamento há mais de dois anos; ter como Diretores pessoas idôneas e 
não remuneradas pelos cargos que ocupam. 

Tendo em mente tais exigências e após a leitura da documentação que 
compõe os autos do processo, inferimos que a entidade interessada no 
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agraciamento do titulo declaratório de utilidade pública cumpriu fielmente 
as exigências legais para a consecução de tal fim, fato que nos leva a 
considerar a inexistência de óbice à aprovação do projeto de lei sob comento_ 

Conclusão 
Em face· do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 686/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1 ggg_ 
Ermano Batista, Presidente e relator - Paulo Piau - Agostinho Silveira 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 680/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em referência tem por 
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Soledade de Minas, com sede nesse município. 

A proposição foi publicada em 18/11/99 e a seguir encaminhada a esta 
Comissão, a qual compete emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos 
lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados 

da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de 
utilidade pública. 

A propósito, convém trazer à baila o "caput" e incisos do art. 1 o da 
mencionada lei: 

"Art. 1°- A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída ou em 
funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente 
à coletividade, pode ser declarada de utilidade pública estadual, desde que 
comprove: 

I -que adquiriu personalidade jurídica; 
li- que está em funcionamento há mais de 2 (dois) anos; 
111- que os cargos de sua direção não são remunerados; 
IV- que seus Diretores são pessoas idôneas"_ 
A par de tais exigências legais, e examinado a documentação que instrui o 

processo, verifica-se que a APAE de Soledade de Minas atende 
perfeitamente a elas, pelo que se infere a inexistência de óbice à aprovação 
do projeto de lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 680/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidenté e relator- Agostinho Silveira - Eduardo Daladier 

- Paulo Piau_ 
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 687/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

403 

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epígrafe tem por ' 
objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo Assistencial de Mulheres , 
Maria Pereira da Silva, com sede no Município de lpatinga_ 

A proposição foi publicada e, a seguir, distribuída a esta Comissão, a fim de 
ser examinada preliminarmente, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Grupo Assistencial em referência é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos; encontra-se em funcionamento há mais de dois anos; seus 
Diretores são reconhecidamente idôneos e não remunerados pelo exercício 
de seus cargos. 

Estão atendidas, portanto, as exigências contidas na Lei n° 12.972, de 
2717198, para que ele possa ser declarado de utilidade pública estadual. 

Não se vislumbra, pois, óbice à aprovação do projeto de lei sob comento, 
ao qual apresentamos emenda apenas para acrescentar a sigla ao nome da 
entidade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 687/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada_ 

EMENDAW 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Assistencial de 

Mulheres Maria Pereira da Silva - GAMMPS -, com sede no Município de 
lpatinga_"_ 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier 

- Paulo Piau_ 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 688/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em tela tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores 
de Necessidades Especiais de Minas Gerais - ASPAMG -, com sede no 
Município de Pouso Alegre_ 

A proposição foi publicada em 20/11/99 e em seguida encaminhada a este 
órgão colegiado, a que compete examiná-la, atendo-se aos. lindes 
estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

~~------------------------------------------------J 
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Consta nos autos do processo que a Associação de Apoio aos 

Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais é uma sociedade 
civil com personalidade jurídica, em funcionamento há mais de dois anos, 
cujos diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo 
exercício de seus cargos. 

Constata-se, pois, que ela atende perfeitamente aos requisitos enumerados 
na Lei no 12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade 
pública estadual. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 688/99 na forma originária. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira 

- Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 689/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Casas Lares 
Vida Viva, com sede no Município de Uberaba. 

A proposição foi publicada em 20/11/99 e a seguir distribuída a este órgão 
colegiado, a quem compete apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em tela atende a todos os requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, 

de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade pública estadual. 
De fato, ela possui personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento 

há mais de dois anos, seus diretores são pessoas idôneas e não são 
remunerados pelo exercício de seus cargos_ 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Leí n° 689/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 691/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Missão Sal da Terra, com sede no 
Município de Uberlândia. 

Após sua publicação, o projeto foí encaminhado a este órgão colegiado, a 
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quem compete examiná-lo, atendo-se ao disposto no art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. ~ 

Fundamentação 
A matéria de que trata a referida proposição está sujeita ao ordenamento 

emanado da Lei n° 12.g72, de 27/7/98, especificamente do seu art. 1°, que 
impõe a comprovação dos seguintes requisitos para que a entidade. possa 
ser declarada de utilidade pública estadual: que adquiriu personalidade 
jurídica; que está em funcionamento há mais de dois anos; que os cargos de 
sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas. ~ 

Examinados os autos que instruem o processo, constata-se o inteiro 
atendimento aos referidos requisitos pela sociedade civil em tela, pelo que 
não vislumbramos óbice de natureza jurídica ou legal á aprovação do projeto 
de lei sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 691/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Paulo -Piau - Agostinho Silveira 

Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 26/99 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo 

como primeiro signatário o Deputado Rogério Correia, a proposição em 
exame altera a redação do parágrafo único do art. 34 da Constituição do 
Estado_ 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/11/99, a proposta foi distribuída a 
esta Comissão Especial para apreciação, nos termos do art. 11, I, "a", c/c o 
art. 201, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Primeiramente, cumpre informar que o art. 34 da Carta mineira, que ora se 

pretende alterar, já foi objeto de modificação, em virtude da promulgação da 
Emenda á Constituição n° 37, de 29/12/98, que acrescentou o § 2° ao 
referido artigo, passando o seu parágrafo único a § 1°. Sendo assim, não há 
que se falar em alterar o parágrafo único do art. 34, como se pretende, mas 
sim o seu § 1°, fazendo-se mister reparar o equívoco constatado, o que o. 
fazemos por meio da Emenda n° 1, que apresentamos ao final deste parecer. 

O "caput" do art. 34 dispõe que é garantida a liberação do servidor público 
para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical 
representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da 
remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. 

~~----------------------------------------------~ 
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O § 1' deste dispositivo estabelece que os servidores eleitos para 

cargos de direção ou de representação serão liberados segundo o número de 
servidores filiados em cada sindicato, na proporção fixada em seus incisos I a 
IV. 

A proposta em exame pretende alterar essa proporção, de maneira a 
atender às necessidades dos sindicatos. Saliente-se que, nos termos da 
proposta, garante-se aos sindicatos menores o direito à liberação de 
servidores eleitos, o que revela o caráter democrático da medida que se 
pretende implementar. 

A proposta em tela, do ponto de vista da sua constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade, não encontra óbice, pois diz respeito aos servidores 
públicos pertencentes aos quadros da administração pública estadual, 
matéria esta de competência do Estado. 

Ademais, mostra-se conveniente e oportuna, pois coaduna-se com os 
princípios constitucionais que permeiam os atos da administração pública, 
principalmente os da legalidade e da razoabilidade. além de afinar-se, como 
já se disse, com os valores democráticos que sustentam o Estado de direito. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 26/99 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se, no art. 1°, a expressão "parágrafo único" por"§ 1°". 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ronaldo 

Canabrava. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 

16/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto em epígrafe dispõe 

sobre reforma de militar por incapacidade física. 
"Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela 

aprovação da proposição. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de 

sua competência. 
Fundamentação 

A partir de 1952, com a edição da Lei n° 869, que contém o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado, esses servidores passaram a ter 
direito à aposentadoria por invalidez. 

Todavia, os servidores militares somente passaram a fazer jus a esse 

r 

"' <> ;;; 
E o 
:E 
~ 

"C 

"' ~ 

407 
beneficio a partir de 1958, com a vigência da Lei n' 1.803, que contém o 
Estatuto do Pessoal da Policia Militar de Minas Gerais. 

Assim, os militares vitimas de moléstia ou acidentes e declarados 
incapacitados para ·o trabalho, no período de 1952 a 1958, foram excluídos 
da corporação, sem direito a recebimento de proventos. Entretanto, os 
servidores civis nessa situação tiveram o direito a essa espécie de 
aposentadoria. 

Verifica-se, assim, um tratamento discriminatório e uma grande injustiça. 
O projeto de lei em tela tem por objetivo, exatamente, corrigir esse 

problema, concedendo aos militares que se encontram nessa situação um · 
estipêndio mensal vitalício correspondente ao posto que ocupavam. 

Assim, entendemos que a medida é procedente e se reveste de relevante 
senso de justiça. 

Quanto à repercussão financeira da proposição, estimamos que esta 
deverá ser reduzida, visto que poucas pessoas se enquadrariam na hipótese 
de incidência da lei. Isso porque a aposentadoria por invalidez normalmente 
apresenta uma freqüência menor. Ademais, acreditamos que uma boa 
parcela daqueles que poderiam usufruir o beneficio já vieram a falecer, já que 
a exclusão ocorreu há mais de 40 anos. Além disso, o tempo médio de 
fruição dos beneficios será pequeno, em função da faixa etária dos 
beneficiados "vis-à-vis" sua expectativa de vida. 

Ademais, não há pagamento de valores retroativos, nem direito a pensão 
no caso de falecimento do beneficiário do estipêndio. 

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

Complementar n° 16/99, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise - Bilac 

Pinto. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 

17/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por intermédio do Oficio n° 4/99, o Presidente do Tribunal de Justiça 

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n° 17/99, 
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/10/99, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos 
termos do art. 192, ele o art. 102, do Regimento Interno. 

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, dentro dos limites 
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Fundamentação 
A proposição em referência, ao proceder à revisão da organização e da 

divisão judiciárias do Estado, com base no art. 104, IV, da Carta mineira, que 
prevê a competência privativa do Tribunal de Justiça para a disciplina da 
matéria, introduz modificações substanciais na Lei Complementar n° 38, de 
1995, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Para 
atingir esse desiderato, o projeto traz várias inovações à legislação vigente, 
entre as quais se destacam: aumento do número de membros dos Tribunais 
de Justiça e de Alçada para, respectivamente, 60 desembargadores e 50 
juizes; alteração dos requisitos para a criação e a instalação de comarcas, 
mediante a fixação de parâmetros que dificultem a sua instituição (população 
mínima de 18 mil habitantes na comarca, número de eleitores superior a 13 
mil e movimento forense anual de, no mínimo, 400 feitos judiciais); alteração 
dos critérios de classificação de comarcas (1' entrância, 2' entrância e 
entrância especial); criação de cinco Tribunais de Alçada Regionais, com 
sede nos Municípios de Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, 
Montes Claros e Pouso Alegre, os quais serão constituídos de cinco juizes; 
criação da Circunscrição Judiciária Metropolitana, constituída das Comarcas 
de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Santa Luzia, sendo classificadas como 
de entrância especial, bem como a instituição da Circunscrição Judiciária do 
Vale do Aço, composta das Comarcas de lpatinga, Coronel Fabriciano e 
Timóteo, tendo como sede a Comarca de lpatinga. Ademais, deve-se 
ressaltar a criação de duas comarcas: Campos Altos e Carmópolis de Minas, 
a instituição de varas especificas dos juizados especiais nas comarcas que 
contem com três ou mais varas, a fim de proporcionar o adequado 
funcionamento desses órgãos no Estado, bem como a criação do cargo de 3° 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, cujo titular será escolhido diretamente 
pelo Presidente do referido órgão jurisdicional para prestar-lhe 
assessoramento. 

O ordenamento constitucional prevê, explicitamente, a prerrogativa da 
Assembléia Legislativa para dispor sobre todas as matérias de competência 
do Estado, especialmente sobre "organização e divisão judiciárias", conforme 
o comando normativo previsto no art. 61, XII, da Constituição Estadual. 
Assim, todas as matérias arroladas no mencionado artigo, de caráter 
meramente exemplificativo, devem ser objeto da apreciação e da deliberação 
do Poder Legislativo, com a respectiva sanção do Governador do Estado, 
embora nem todos os assuntos nele previstos sejam de iniciativa privativa do 
parlamento. 

As regras básicas sobre a competência para a instauração do processo de 
feitura das normas jurídicas estão consagradas no art. 66 da Carta mineira, 
cujo inciso IV, "c", assegura ao Presidente do Tribunal de Justiça a faculdade 

<O o 
';i; 
E 
.2 
fi 

"' "O 
<O 

"' 

409 
para a apresentação de projetos de lei que tratam da "organização e 
divisão judiciárias e suas alterações". Nesse aspecto de natureza formal, é 
fácil verificar a plena compatibilidade entre o texto constitucional e a 
proposição em análise, uma vez que o ato de defiagração do processo 
legislativo foi realizado pelo titular da competência prevista no citado preceito 
constitucional. · 

No que diz respeito ao conteúdo do projeto, existem alguns equívocos de 
ordem legal, que devem ser corrigidos por esta Comissão de Constituição e 
Justiça, a começar pela disposição constante no art. 150, I, "a" e "b", que 
prevê, respectivamente, a perda do cargo de magistrado vitalício mediante· 
sentença criminal transitada em julgado e demissão resultante de processo 
administrativo. Ora, a vitaliciedade é uma garantia constitucional de 
permanência definitiva no cargo e alcança apenas os membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. No caso especifico 
da magistratura, a vitaliciedade é adquirida desde a posse, para os juizes 
nomeados para os tribunais e, se se tratar de magistrado de carreira, ela é 
adquirida após dois anos de exercício no cargo. A única hipótese prevista no 
texto constitucional de perda do cargo de magistrado vitalício é a proveniente 
de sentença judicial transitada em julgado, consoante o disposto no §1" do 
art. 100 da Carta mineira. 

Dessa forma, pode-se constatar que o conteúdo do citado art. 150 contém, 
simultaneamente dois vícios de inconstitucionalidade: o primeiro refere-se à 
perda do cargo ~m razão de sentença criminal transitada em julgado, e o 
segundo diz respeito á decisão em processo administrativo que imponha 
pena de demissão. No primeiro caso, entendemos que o equivoco reside no 
termo "criminal", pois este restringe o alcance da norma constitucional, que 
se refere a sentença judicial. Esta poderá ser de natureza cível ou criminal, 
de modo que qualquer delas poderá acarretar a perda do cargo de 
magistrado vitalício, uma vez que o preceito da Carta mineira não 
estabeleceu restrição. 

O segundo vicio relaciona-se à possibilidade de perda do cargo por meio 
de demissão em processo administrativo. Ora, esse critério é uma das 
opções de perda do cargo para os servidores públicos em geral, que 
desfrutam estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício, 
nos termos do art. 41 da Constituição da República, com as alterações 
introduzidas pela Emenda à Constituição n' 19, de 1998. O magistrado .. 
vitalício, como já foi assinalado anteriormente, goza de garantia de '' 
permanência definitiva no cargo, garantia essa que só pode ser flexibilizada ' 
mediante sentença judicial transitada em julgado. Assim, não há como 
admitir, à luz do ordenamento constitucional vigente, a pena de demissão 
para esses agentes do poder público, por traduzir uma ampliação ilegítima da 
norma constitucional. 
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Se a Constituição funciona como fundamento de validade para toda 

produção normativa no interior do Estado, as leis infraconstitucionais de 
caráter complementar ou ordinário, não poderão restringir nem ampli~r o 
alcance de suas disposições normativas. Em razão disso, e com o objetivo de 
corrigir os equívocos mencionados acima, apresentamos, na conclusão deste 
parecer, a Emenda n° 1 . 

Na parte relativa ao afastamento do magistrado para os fins que menciona, 
o "caput" do art. 141 utiliza incorretamente o termo "remuneração" p·ara fazer 
referência à retribuição pecuniária que lhe é devida pelo desempenho da 
função estatal. Ora, o art. 39, § 4°, da Constituição Federal, o qual foi 
introduzido pela citada Emenda à Constituição n° 19, prevê o instituto do 
subsidio fixado em parcela única como a única forma de remuneração dos 
membros de Poder, dos Ministros e dos Secretários Estaduais e Municipais, 
vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária. Assim, já não se fala 
em remuneração de agentes politicos nem de juizes, mas tão-somente em 
subsidio, que é a terminologia adotada pela Lei Maior. Para corrigir essa 
imprecisão terminológica, apresentamos a Emenda n° 2 na conclusão desta 
peça opinativa. 

Equivoco idêntico consta no art. 142 da proposição em exame, que permite 
o afastamento do Juiz, sem prejuizo da remuneração, para participar de 
cursos ou seminário de aperfeiçoamento, para a prestação de serviços à 
justiça eleitoral e para exercer a Presidência da Associação dos Magistrados 
Mineiros ou da Associação dos Magistrados do Brasil. Comparando-se o 
artigo em questão com o preceito correspondente na atual Lei Complementar 
no 38 (art. 159), pode-se verificar que a única novidade reside 
essencialmente no afastamento do magistrado para presidir as referidas 
instituições. 

Não existe, no texto da Carta mineira, nenhuma disposição nesse sentido 
alcançando os membros do Poder Judiciário, a não ser a regra básica 
prevista no art. 34 da Constituição Estadual, que "garante a liberação do 
servidor público para exercido de mandato eletivo em diretoria de entidade 
sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem 
prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo" 
(grifo nosso). Como tais associações não têm natureza sindical, nem 
poderiam tê-lo, não nos parece razoável a preservação de dispositivo desse 
teor, especialmente porque poderá servir de referência para a proliferação de 
disposições legislativas análogas em outros setores do poder público, com 
refiexos negativos no desempenho da função estatal. 

Em razão disso, propomos, ao final deste parecer, a Emenda n° 3. 
No que tange aos Tribunais de Alçada Regionais, a que se referem os arts. 

47, 48 e o Anexo I do projeto, com sede nas Comarcas de Governador 
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia, é 
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oportuno assinalar que sua competência territorial será estabelecida em 
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça, nos termos do § 2° do 
art. 48 da proposição sob comento. Entretanto, até que seja definida essa 
competência, devem prevalecer as disposições da Lei Complementar n° 38, 
de 1995. 

Como os Tribunais de Alçada são órgãos de 2° grau de jurisdição, desde a 
data de sua instalação, as comarcas que deles forem sede passarão a ser de 
entrância especial, conforme prescreve o art. 318 da proposição. 

O Projeto de Lei Complementar n° 17/99, no art. 122, basicamente 
reproduz o comando normativo previsto no art. 139 da vigente Lei 
Complementar n° 38, cuja finalidade é assegurar pensão mensal devida a 
cônjuge ou companheiro por união estável do magistrado falecido, ou, na 
falta destes, aos filhos dependentes, menores ou incapazes, calculada nos 
termos da Constituição Federal. 

Para se evitar eventual prejuízo financeiro na concessão das pensões 
devidas aos dependentes ou ao cônjuge sobrevivente do magistrado, 
consideramos oportuno introduzir pequena alteração na redação original do 
dispositivo, a fim de incluir a expressão "independentemente da data do 
óbito", motivo pelo qual propomos a Emenda n° 4, transcrita ao final. 

De acordo com as disposições da legislação em vigor, o Municipio de Mato 
Verde, atualmente, pertence à Comarca de Monte Azul. Verificando-se o 
Anexo 11 do projeto de lei complementar em exame, pode-se constatar que o 
referido municipio continua integrado na Comarca de Monte Azul, o que 
contraria antiga reivindicação dos habitantes daquela comunidade. Sendo 
assim, e tendo em vista a sugestão dos Deputados Arlen Santiago e Gil 
Pereira, apresentamos a Emenda n' 5, cujo escopo é a criação da Comarca 
de Mato Verde, com jurisdição sobre os Municipios de Mato Verde, Catuti e 
Santo Antônio do Retiro. 

O Município de ltabirinha de Mantena, atualmente, pertence à Comarca de 
Mantena, juntamente com os Municipios de Central de Minas, Mendes 
Pimentel e São João do Manteninha. De acordo com os parâmetros 
consagrados no Anexo 11 do projeto, o citado municipio continua vinculado à 
Comarca de Mantena, que, além de abranger os municipios mencionados 
acima, passa a exercer, também, jurisdição sobre os Municipios de Nova 
Belém, São Félix de Minas e São João do Manteninha; entendemos, todavia, 
que o Municipio de ltabirinha de Mantena dispõe das condições necessárias 
para atuar como sede de comarca e, em razão disso, apresentamos a 
Emenda n° 6, na conclusão desta peça opinativa, para erigi-lo ao "status" de " 
comarca, compreendendo os Municipios de ltabirinha de Mantena, São José 
do Divino e Nova Módica. 

Por outro lado, ressalte-se que os Municipios de Piedade de Ponte Nova e 
Urucânia integram, atualmente, a Comarca de Ponte Nova, juntamente com 
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vários outros municípios da região. No intuito de aliviar o exercício da 
prestação jurisdicional nessa comarca, consideramos coerente transferir os 
Municípios de Piedade de Ponte Nova e Urucânia para a Comarca de 
Jequeri, o que fazemos por meio da Emenda n° 7. 

Em conformidade com o Anexo li da Lei Complementar n° 38, de 1995, a 
Comarca de Caeté dispõe apenas de um Juiz de Direito, com jurisdição sobre 
os Municípios de Caeté, Nova União e Taquaraçu de Minas, sendo 
classificada como Comarca de entrância intermediária. Comparando a 
legislação vigente com as disposições do projeto em análise, verifica-se que 
a citada comarca continuará a exercer jurisdição sobre os citados municípios, 
permanecendo apenas com um cargo de Juiz de Direito, além de ser 
classificada como de 1" entrância; todavia, entendemos razoável a criação de 
mais uma Vara na Comarca de Caeté para aprimorar o desempenho da 
função jurisdicional e ao mesmo tempo, classificá-la como comarca de 2" 
entrância, atendendo a pedidos do Prefeito Raul Messias e dos Deputados 
Olinto Godinho e Agostinho Patrús. É o que sugerimos com base na Emenda 
n° 8, apresentada ao final deste parecer. 

Igualmente, torna-se relevante a criação de uma terceira vara na Comarca 
de Mantena, em razão do acentuado número de feitos judiciais, como 
condição necessária ao aperfeiçoamento da atividade judicante na referida 
comarca. E o que propomos por meio da Emenda n° 9, apresentada ao final. 

O Município de Visconde do Rio Branco, atualmente, constitui comarca de 
entrância intermediária, contando com dois Juízes de Direito para o exercício 
da prestação jurisdicional. Pelos dados constantes no projeto em apreço, a 
referida comarca passará a ser classificada como de 2" entrância, 
permanecendo com o mesmo número de juízes. É o que se depreende da 
disposição normativa prevista no art. 10, 11, "o", da proposição. Acatando 
sugestão do Deputado Ambrósio Pinto, consideramos razoável a criação de 
mais uma vara nessa comarca, por meio da Emenda n' 1 O, a ser 
posteriormente instalada por resolução da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça, caso haja demanda efetiva que justifique sua implementação. Assim, 
a criação legal de vara, por si só, não implica aumento de despesa pública. 
Esta só ocorrerá com a sua conseqüente instalação mediante ato próprio do 
órgão jurisdicional competente. Ademais, cumpre salientar que o art. 342 da 
proposição autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para atender 
às despesas decorrentes da execução da futura lei, sem fixar o valor do 
crédito, o que não se coaduna com o disposto no art. 161, V, da Carta 
mineira, o qual veda "a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicacão dos recursos correspondentes" 
(grifo nosso). Além disso, o inciso Vil do mencionado artigo veda 
explicitamente a concessão ou a utilização de crédito ilimitado. 

Como forma de corrigir o equívoco constante no citado dispositivo do 
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projeto, a Área de Consultoria Temática desta Casa entrou em contato 
com o Tribunal de Justiça do Estado, tendo em vista a obtenção do valor 
pecuniário a ser atribuído ao crédito especial. Conseqüentemente, em 
23/11/99, o mencionado órgão jurisdicional encaminhou ofício à Presidência 
desta Casa, no qual solicita a inclusão, no art. 342 da proposição, do valor 
correspondente ao crédito, a saber, R$36.673.271 ,00, o que acatamos por 
meio da Emenda n° 11 . 

Em virtude do grande número de feitos judiciais na Comarca de Patos de 
Minas, e acatando solicitação do ilustre Deputado Antônio Andrade, 
entendemos que ela dispõe das condições necessárias para ser sede de 
órgão de 2" instância, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste 
parecer, a Emenda n° 12, para incluir no art. 47 do projeto a referida comarca 
como sede de Tribunal de Alçada Regional. 

Levando em consideração o empenho das autoridades e das lideranças do 
Município de Cruzítia, em erigi-lo à condição de sede de comarca, 
especialmente do Chefe do Executivo local e, ainda, dos Deputados Bilac 
Pinto e Ambrósio Pinto, conforme consta em documentação anexada ao 
Projeto de Lei Complementar n° 17/g9, estamos apresentando a Emenda no 
13, para satisfazer antiga aspiração dos habitantes daquela comunidade. 

Tendo em vista a necessidade de se aprimorar o desempenho da função 
jurisdicional na Comarca de lturama, que contempla quatro municípios 
(lturama, Carneirinho, Limeira do Oeste e União de Minas), propomos, por 
sugestão do Deputado Eduardo Hermeto, a criação de mais uma Vara nessa 
Comarca, por meio da Emenda n' 14. 

Com o mesmo propósito, e acolhendo sugestão do Deputado Paulo Piau, 
formulamos a Emenda n° 15, que cria mais uma vara no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Quanto ao art. 47 da proposição, que prevê as comarcas que serão sede 
dos Tribunais de Alçada, acolhemos a proposta do Deputado Paulo Piau de 
se incluir em tal dispositivo o Município de Uberaba. De fato, a região do 
Triângulo constitui zona de entroncamento entre as Regiões Centro-Oeste e 
Sudeste do País, de grande importância agrária e comercial, e que apresenta 
expressivo volume de demandas judiciais. Esses fatores, aliados à grande 
distância entre Uberaba e a Capital do Estado, recomendam · a 
descentralização da justiça de segunda instância nesse município, daí por 
que formulamos a Emenda n° 16. 

Considerando o fato de que há a previsão legal de criação de ·inúmeras 
comarcas e varas, e, não obstante, poucas foram efetivamente instaladas, 
acatamos sugestão do Deputado Carlos Pimenta de se incluir na proposição 
dispositivo determinando que, uma vez criadas legalmente, a Corte Superior 
do Tribunal de Justiça deverá proceder à sua instalação no prazo de 180 dias 
contados da constatação de que os requisitos necessários à implantação se 
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acham preenchidos. Assim, apresentamos a Emenda n° 17. 

Impõe-se, ainda, a apresentação da Emenda n° 18, incidente sobre o art. 
143, inciso 11, a fim de corrigir vício de inconstitucionalidade nele constante. 
Tal dispositivo disciplina como se dará a aposentadoria voluntária do 
magistrado, contudo o faz de maneira discrepante do disposto na 
Constituição da República, ao exigir o efetivo exercício da magistratura pelo 
prazo de dez anos para fazer jus à aposentadoria voluntária. 

Saliente-se, ainda, que o Município de Uruana de Minas não consta nos 
anexos da Lei Complementar n° 38, de 1995, em razão de sua emancipação 
político-administrativa ter-se concretizado por lei ordinária superveniente, a 
saber, a Lei n° 12.030, de 1995. Conseqüentemente, o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado editou a Portaria n° 925, de 1996, anexando o 
Município de Uruana de Minas à Comarca de Unaí. Entretanto, o projeto sob 
comento, mais precisamente no Anexo 11, não incluiu o referido município 
vinculado a essa comarca Em razão disso, aproveitamos o ensejo para 
apresentar, na conclusão deste parecer, a Emenda n° 19, a fim de dar à 
matéria o devido tratamento legal e preservar a atual posição do Município de 
Uruana de Minas, que deverá continuar sob a jurisdição da Comarca de Unaí. 

Finalmente, é oportuno assinalar que o Município de Natalândia foi 
emancipado pela Lei n° 12.030, de 1995, que é posterior à promulgação da 
Lei Complementar n° 38. Com base na citada portaria do Presidente do 
Tribunal de Justiça, o município encontra-se vinculado à Comarca de João 
Pinheiro. Entretanto, faz-se necessária a apresentação da Emenda n° 20, 
atendendo a pedidos das principais lideranças dessa localidade, com vistas a 
transferi-lo para a Comarca de Unaí. 

Uma vez corrigidos os vícios que maculavam o projeto, não há óbice 
jurídico que possa comprometer sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 
17/99 com as seguintes Emendas de n°s 1 a 20. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 150 a seguinte redação: 
"Art. 150 - Para o magistrado vitalício, cessará o exercício da função 

jurisdicional: 
I - por perda do cargo em razão de: 
a) sentença judicial transitada em julgado; 
b) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos, nos termos da 

Constituição da República; 
11 -por aposentadoria ou exoneração a pedido; 
111- por disponibilidade ou remoção compulsória, até o reaproveitamento.". 

EMENDAN° 2 
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Dê-se ao "caput" do art. 141 a seguinte redação: 
"Art. 141 - Sem prejuízo do subsídio, o magistrado poderá afastar-se de 

suas funções até oito dias consecutivos por motivo de:". 
EMENDAN°3 

Dê-se ao art. 142 a seguinte redação: 
"Art. 142 - Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo do 

subsídio: 
I - para freqüência a cursos ou seminário de aperfeiçoamento e estudos, 

pelo prazo máximo de um ano, nos termos de resolução da Corte Superior; 
li- para prestação de serviços exclusivamente à justiça eleitoral.". 

EMENDAN°4 
Dê-se ao "caput" do art. 122 a seguinte redação: 
"Art. 122 - Por falecimento do magistrado, independentemente da data do 

óbito, será devida a seu cônjuge ou companheiro por união estável, assim 
declarado por sentença, ou, na falta destes, aos filhos dependentes, menores 
ou incapazes, pensão mensal, calculada nos termos da Constituição.". 

EMENDA N"5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada a Comarca de Mato Verde, com jurisdição sobre os 

Municípios de Mato Verde, Catuti e Santo Antônio do Retiro.". 
EMENDAN°6 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada a Comarca de ltabirinha de Mantena, com jurisdição 

sobre os Municípios de ltabirinha de Mantena, São José do Divino e Nova 
Módica.". 

EMENDAN° 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam incorporados à Comarca de Jequeri os Municípios de· 

Urucânia e Piedade de Ponte Nova, que são desmembrados da Comarca de 
Ponte Nova.". 

EMENDAN" 8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada uma segunda Vara na Comarca de Caeté, passando 

esta a ser classificada como Comarca de 2' entrância.". 
EMENDAN° 9 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica criada uma terceira Vara na Comarca de Mantena.". 

EMENDA N° 10 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada uma terceira Vara na Comarca de Visconde do Rio 

Branco.". 
EMENDA N° 11 

~~--------------------------------------------------_J 
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Dê-se ao art. 342 a seguinte redação: 
"Art. 342 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, 

fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de 
R$36.673.271 ,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, 
duzentos e setenta e um reais), observado o disposto no art. 43 da Lei 
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.". 

EMENDAW12 
Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas Comarcas de Belo 

Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de 
Minas, Pouso Alegre e Uberlândia.". 

EMENDA N° 13 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica criada a Comarca de Cruzilia com jurisdição sobre os 

Municípios de Cruzília, Carrancas e Minduri.". ' 
EMENDA N' 14 

Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Fica criada uma segunda Vara na Comarca de lturama.". 

EMENDA No 15 
Dê-se às alíneas "h" e "j" do inciso I do art. 10 a seguinte redação: 
"Art. 10-............................................................................. . 
1-................. ························ ·························································· 
h) de Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Varginha, sete Juizes de Direito, 

sendo dois do Juizado Especial; 
·························· ................ . 

j) de Araguari e Pouso Alegre, seis Juizes de Direito, sendo dois do Juizado 
Especial". 

EMENDA N' 16 
Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - Os Tribunais de Alçada terão sede nas Comarcas de Belo 

Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso 
Alegre, Uberaba e Uberlândia.". 

EMENDA N° 17 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - A criação de comarcas e varas implica, necessariamente, a sua 

instalação pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, no prazo de cento e 
oitenta dias a partir da constatação de que os requisitos necessários estão 
preenchidos.". 

EMENDA N' 18 
Dê-se ao art. 143 a seguinte redação: 
"Art. 143- O magistrado vitalício aposentar-se-á: 
I - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, por invalidez ou por 
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interesse público; 
11 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 

efetivo exercício no serviço público e cinco anos de exercício na magistratura, 
observadas as seguintes condições: · · 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; . 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta a~os de 1dade, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contnbw~ao.. . .. 

Parágrafo único - Os proventos da aposentadona sera_o . 1gua1s aos 
subsídios correspondentes ao cargo em que ela ocorreu e serao re_aJUStados 
na mesma proporção dos aumentos concedidos, a qualquer t1tulo, aos 
magistrados em atividade.". 

EMENDA N' 19 
Acrescente-se onde convier: 
"Ar! ..... - Fica mantido na Comarca de Unai o Município de Uruana de 

Minas.". 
EMENDA N°20 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica incorporado à Comarca de Una i o Município de Natalândia, 

mediante desmembramento da Comarca de João Pinheiro.". 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. . _ 
Antônio Júlio, Presidente- Ermano Batista, relator- Adelmo Carneiro Leao -

Eduardo Daladier Paulo Piau. · 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 267/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria dos Deputados Rogério Correia e Márcio Cunha, o projeto de lei 
em epígrafe dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho ~e 
Defesa Social, criado pelo art. 134 da Constituição Estadual, com a redaçao 
dada pela Emenda à Constituição n° 33, de 18/31?8. . . _ . 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissao de Cons!ltu1çao e Just1ça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe 
apresentou o Substitutivo n' 1. . .. 

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos, examinando o menta da 
proposição, opinou por sua aprovação com as Emen~a.s n°S 1 _a 4 .. 

Cabe agora a esta Comissão examinar a matena no amb1to de sua 
competência. 

Fundamentação 
Ao dispor sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 

Social, criado pelo art. 134 da Constituição mineira, o projeto de le1 em · 
análise objetiva dar efetividade a esse Conselho, oferecendo _um mstru~ento 
importante para que o Governo e a sociedade civil ofereçam a populaçao um 

~L_ ________________________________________ __J 
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melhor serviço de segurança pública e de defesa social. 

A defesa social, nos termos do art. 133 da nossa Constituição, é dever do 
Estado e direito e responsabilidade de todos, compreendendo a segurança 
pública, que resulta da manutenção da ordem pública, com a finalidade de 
proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados; a defesa civil, 
por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade 
pública, sinistros e outros flagelos, e ainda a promoção da integração social, 
com a finalidade de prevenir a violência e a criminalidade. Daí a importância 
e o alcance do projeto. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não encontra óbice à 
sua aprovação, por não implicar novas despesas para os cofres públicos. Os 
membros do Conselho não terão remuneração a nenhum título ou pretexto. 

Estamos de acordo com as contribuições apresentadas durante a 
discussão da matéria nas comissões que nos antecederam, as quais 
resultaram no seu aprimoramento. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Emenda n' 5. 
Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 267/99 no 
1' turno, na forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as Emendas n's 1 a 4, da Comissão de Direitos Humanos, e a 
Emenda n' 5, a seguir apresentada. 

EMENDA N'5 
Acrescentem-se ao art. 3' do Substitutivo n' 1 os seguintes incisos: 
"Art. 3'- ............................................................................. . 
XII - um representante do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte -

CDL-BH -; 
XIII - um representante dos municípios mineiros, indicado em lista tríplice 

pelas associações representantes de municípios." 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise - Bilac 

Pinto. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 283/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MG- a doar ao Município de Jequitinhonha o imóvel que especifica. 

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto recebeu parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou o Substitutivo n' 1. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria quanto ao mérito, nos 
termos do art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O imóvel objeto da proposição é um terreno situado no Município de 
Jequitinhonha, com área de 13.593m2, o qual se destina a abrigar as 
instalações do Tiro de Guerra. 

Atendendo· aos preceitos legais que versam sobre a transferência de 
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa despesas 
para o erário, não acarretando repercussão na lei orçamentária. 

Releva mencionar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido de 
garantias, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a reversão do imóvel 
ao patrimônio do DER-MG na hipótese do não-atendimento do objetivo 
fixado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 283/99 no 1° 

turno, na forma do Substitutivo n' 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator- Antônio Carlos Andrada - Bilac Pinto -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 484/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de resolução em tela dá nova redação ao parágrafo único do art. 
3' da Resolução n' 5.186, de 13/7/99, que dispõe sobre garantia em 
operação de crédito entre o Estado e empresas públicas. 

A requerimento do Deputado Durval Ãngelo, a proposição foi encaminhada 
a esta Comissão, pelo fato de a Comissão de Constituição e Justiça ter 
perdido o prazo regimental para emitir o seu parecer. 

Fundamentação 
Recentemente, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais autorizou o 

Poder Executivo a incluir receitas próprias da COPASA-MG e da COMIG 
como objeto de garantia em operação de crédito assinada entre o Estado de 
Minas e a CEMIG. No entanto, da eventual realização dessa garantia não • 
poderão resultar perdas para as empresas garantidoras. Assim, a resolução 
estabelece que as ações da CEMIG de propriedade do Estado sejam a 
contragarantia das receitas da COPASA-MG e da COMIG. 

A proposição apenas muda o objeto dessa contragarantia, que passaria a 
ser o dividendo a que o Estado tem direito como acionista da CEMIG. 
Portanto, não há impedimento à aprovação do projeto de resolução. 
Apresentamos o Substitutivo n' 1, que amplia o objeto da contragarantia, 
incluindo quaisquer direitos de crédito do Estado junto à CEMIG, a exemplo 
de juros sobre capital próprio, dividendos, etc. 

Conclusão 

~----------------------------------------~ 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução 

no 484/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N°1 

Altera dispositivo da Resolução n° 5.186, de 13 de julho de 1999, que 
dispõe sobre garantia em operação de crédito realizada entre o Estado e 
empresas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.186, de 13 de julho 

de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3°- ................................. .. 
Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder 

Executivo autorizado a vincular em contragarantia à COPASA-MG e à 
COMIG, em razão das garantias de qualquer natureza que estas venham a 
prestar em favor do Estado no contrato de que trata o art. 1° desta resolução, 
os direitos de crédito que o Estado tenha ou venha a ter junto à CEMIG, 
relativos a juros sobre capital próprio, dividendos ou outros créditos de 
titularidade do Estado com a referida empresa.". 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Bilac Pinto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 531/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa alterar 
dispositivo da Lei n° 13.243, de 2316/99, que modificou a redação do art. 4° 
da Lei n° 12.989, de 3017/98, que trata de parcelamento do crédito tributário 
das cooperativas. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto de lei em tela foi 
examinado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Agora, cabe a esta Comissão apreciar o mérito do projeto. 
Fundamentação 

O objeto da proposição é ampliar o prazo para que as cooperativas possam 
usufruir do benefício do parcelamento do crédito tributário formalizado ou não 
até 31/7/99, inclusive aquele inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não sua 
cobrança, estabelecendo-se um prazo de 120 dias para pagamento em até 5 
parcelas mensais, com anistia de multas de mora, de revalidação, multas 
isoladas e juros moratórios. 

Todavia, como o projeto se reporta ao art. 4° da Lei n° 12.989, de 30/7/98, 
cuja redação foi alterada pelo art. 38 da Lei n° 13.243, de 23/6/99, e de modo 
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a não ensejar dubiedade de interpretação quanto à operacionalidade do 
prazo referido nos diplomas legais, apresentamos o Substitutivo n° .1, que 
altera o "caput" do art. 1 o do projeto. 

Importa salientar que o prazo originalmente estabelecido na Lei n° 13.243, 
de 1999, e no Decreto n° 40.455, de 3/7/99, para que as cooperativas 
requeressem o benefício esgotou-se no dia 9 de agosto, e, além disso, a 
capacidade econômico-financeira das cooperativas não permitiu a alocação 
de recursos financeiros imediatos para pagamento dos créditos tributários de 
acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 13.243, de 1999. 

Considere-se, ainda, que, no ámbito federal, foram editados a Medida 
Provisória n° 1.715, de 3/9/98, e o Decreto n° 2.769, de 1998, instituindo o 
Programa de Revitalização das Cooperativas Agropecuárias - RECOOP -, 
com vistas a sanear financeiramente as cooperativas, bem como foi editada a 
Resolução n° 2.632, de 17/8/99, do Banco Central, que amplia para até 
31/12/99 o prazo para pagamento de parcelas vencidas ou vincendas de 
operações financeiras de responsabilidade das cooperativas enquadradas no 
RECOOP. 

Assim, a medida proposta estabelece no âmbito estadual o tratamento que 
a legislação federal já confere às cooperativas. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

531/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera dispositivo da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, quemodifica 
dispositivos da Lei no 6.763, de 1975. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, modificado pelo 

art. 38 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas 
parcelamento, em até cinco parcelas mensais, do crédito tributário 
formalizado ou não até 31 de julho de 1999, inscrito ou não em divida ativa, 
ajuizada ou não sua cobrança. 

Parágrafo único - Ficam anistiadas as multas de mora, as multas de 
revalidação, as multas isoladas e os juros moratórios referentes ao crédito 
tributário de que trata o "caput" deste artigo aplicados até a data nele fixada, 
desde que não decorrentes de fraude.". 

Art. 2°- Os benefícios de que trata o art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho 
de 1998, com a redação dada por esta lei, poderão ser requeridos no prazo 
de cento e vinte dias contados da data da publicação desta lei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

~~--------------------------------------------------~ 
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Bilac Pinto, relator - Rêmolo Aloise - Antônio 

Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 533/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe 
cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-Confins - e dá outras 
providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e apresentou as 
Emendas n's 1 e 2. 

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio opinou pela 
aprovação da proposição, com a Emenda n' 2 da comissão que a antecedeu, 
e com as Emendas n's 3 e 4 e a Subemenda n' 1 à Emenda n' 1, que 
apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de 
sua competência. 

Fundamentação 
O Brasil viveu uma era de obras faraônicas, de estradas que não levam a 

lugar algum, de usinas nucleares de baixa eficiência, etc. Tudo isso 
sustentado, artificialmente, por endividamento externo, que mais tarde iria 
explodir na crise da dívida. 

Nesse contexto insere-se a construção de um grande aeroporto, porém, 
sem a demanda de fiuxo de passageiros, qual seja, o Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, em Confins. 

Constatados esses fatos e sua irreversibilidade, entendemos conveniente o 
projeto em tela que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Comércio Exterior - Pró-Confins -, com o objetivo de consolidar o Estado 
como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio 
exterior, aproveitando a infra-estrutura do aeroporto. 

Trata-se de uma idéia interessante que aproveita a capacidade ociosa do 
aeroporto -cerca de 80% -associando-a com incentivos para a instalação de 
novos empreendimentos relacionados com o comércio exterior. 

A medida é altamente benéfica para a economia mineira, gerando renda, 
impostos e empregos. Apresenta um caráter multiplicador. O 
desenvolvimento no setor de transporte, por exemplo, acarreta o 
desenvolvimento no setor de seguros, hoteleiro, alimentação, etc. Em 
especial, no atual e grave quadro de desemprego, a medida reveste-se de 
relevante fim social. 

Concordamos com a Comissão que nos antecedeu em que o ganho que o 
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Estado terá, tanto no âmbito econômico como no social, suplantará os 
custos do projeto, em especial porque o investimento principal; qual seja o 
aeroporto e a malha viária que a ele atendem, jà està feito. 

- Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 533/99, 

no 1 o turno, com a Emenda n' 2, da Comissão de Constituição e Justiça, com 
a Subemenda n' 1 à Emenda n' 1 e as Emendas n's 3 e 4, da Comissão de . 
Turismo, Indústria e Comércio. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise -

Carlos Pimenta- Bilac Pinto. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 665/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e objeto da Mensagem n' 61/99, o 
Projeto de Lei n' 665/99 autoriza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários de Minas Gerais- DIMINAS. 

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública. A primeira concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição. 

Cabe agora a esta comissão manifestar-se quanto aos aspectos de 
despesa do projeto. 

Fundamentação 
Trata-se de projeto que tem por escopo extinguir sociedade estatal que 

perdeu seu objeto distribuir títulos e valores mobiliários emitidos pelo Estado 
de Minas Gerais. De fato, em decorrência de contrato assinado com o Poder 
Executivo Federal, não é mais permitida ao Estado de Minas Gerais a 
emissão de títulos mobiliários. Por outro lado, a extinção da sociedade 
depende expressamente de autorização do Poder Legislativo. 

Portanto, não existem impedimentos à aprovação da proposição. Eventuais 
gastos serão suportados pelos recursos orçamentários vigentes. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1' turno, do Projeto de 

Lei n' 665/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 199. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Bilac Pinto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 678/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre 
a organização da Auditoria-Geral do Estado- AGE -e dá outras providências. 

.-.r 
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Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da 
matéria na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer. 
Fundamentação 

O projeto em epígrafe pretende organizar a Auditoria-Geral do Estado. 
Criada através da Lei Delegada n° 6, de 1985, a Auditoria-Geral do Estado 
tem a finalidade de exercer a auditoria de gestão da ação governamental, 
estando diretamente vinculada ao Governador do Estado. 

De acordo com a proposta orçamentária para o exercício de 2000, em 
tramitação nesta Casa, são destinados R$131.515,00 à ação da Auditoria-
Geral do Estado, sendo que, deste total, 97% são destinados a despesas 
com pessoal e 3%, a outras despesas correntes. 

Quando se fala de auditoria estamos falando de controle. Auditar significa 
verificar se procedimentos administrativos obedecem aos preceitos de 
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, 
consagrados na art. 37 da Constituição Federal. 

No setor público, o controle pode ser exercido de diversas formas. O art. 
73, § 1°, da Constituição mineira, estabelece que os atos das unidades 
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da administração 
indireta se sujeitarão a: 

I - controles internos exercidos, de forma integrada, pelo próprio Poder e a 
entidade envolvida; 

11 - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxilio do 
Tribunal de Contas; 

111 - controle direto, pelo cidadão e associações representativas da 
comunidade, mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e 
representação perante órgão de qualquer Poder e entidade da administração 
indireta. 

A Auditoria-Geral do Estado está inserida no âmbito do controle interno. 
Atualmente o Subsistema Estadual de Auditoria Interna pode ser dividido em 
três níveis. No nível básico, situam-se as unidades setoriais de controle 
interno existentes dentro de cada órgão ou entidade pública. No nível geral 
do Estado, temos a Superintendência Central de Auditoria Operacional -
SCAO - vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, que tem a 
competência de auditar todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo. E paralelamente, existe a Auditoria-Geral do 
Estado, vinculada diretamente ao Governador do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, que tem como 
finalidade básica exercer o ·controle de gestão da ação governamental, 
subsidiando o Chefe do Executivo na tomada de decisão. Neste sentido, o 
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art. 2° do projeto especifica as competências da Auditoria-Geral do 
Estado. 

Destacamos ainda o art. 7°, em que é determinada a elaboração conjunta 
pela Auditoria-Geral do Estado, pela Superintendência Central de Auditoria 
Operacional e pelas unidades setoriais e seccionais do subsistema de 
auditoria de uma programação anual integrada das atividades de auditoria 
interna do Estado. Tal medida racionalizará os trabalhos de auditoria no 
Estado, contribuindo para uma maior economicidade, eficiência e eficácia. 

No aspecto financeiro e orçamentário, o projeto cria quatro cargos de 
provimento em comissão, sendo um de Chefe de Gabinete, dois de Diretor 111 
e um de Diretor I. Isso implicará um aumento mensal na folha de pagamento 
da ordem de R$ 1 0.000,00. O projeto autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito especial para atender às despesas decorrentes da criação desses 
cargos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 678/99, 

no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Bilac Pinto - Antõnio 

Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 170/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua 
propriedade ao Município de Santa Margarida. 

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, cabe agora a 
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos do art. 
102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme esta Comissão se manifestou na oportunidade em que se · 

discutiu a matéria no 1° turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. 

A necessária autorização legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da 
Constituição Estadual e na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/96, que regulamenta 
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre 
licitação e contratos da administração pública. -· 

Sobre a conveniência da doação, a Secretaria de Estado da Educação, 
órgão a que está afeto o imóvel, manifestou-se favoravelmente a ela. 

A doação reveste-se de interesse público relevante, já que o instrumento 
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Em face do que acabamos de expor, não encontramos óbice à aprovação 
da matéria. 

Conclusão 
Para razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 170/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Antônio Carlos Andrada, Relator - Rêmolo 

Aloise- Bilac Pinto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 170/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Santa Margarida o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Santa 

Margarida o imóvel constituído por um terreno com área de 1,50 h a (um 
hectare e cinqüenta ares), situado nesse municipio, no Distrito de Ribeirão de 
São Domingos, matricula n° 1.816, à fl. 17 do livro 2C do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Abre Campo. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Creche Mãe Operária. 

Art. 2°- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 203/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
. De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 
operações internas com vinhos de produção nacional e estrangeira. 

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, retoma o projeto a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela propõe a redução da carga tributária do ICMS· 

incidente sobre as operações internas com vinhos, que atualmente é de 30%, 
conforme redação do art. 12: inciso I, "g" e "g.1", da Lei n° 6.763, de 1975. 

A proposição encontra permissivo no art. 155, inciso VI, da Constituição 
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Federal, uma vez que a redução pretendida na alíquota não é inferior à 
alíquota interestadual, fixada atualmente em 12% . 

Com a Emenda n° 1, os interesses da arrecadação estadual ficam 
preservados, uma vez que em vez de reduzir a alíquota para 18%, ficou 
estabelecida redução para 25%, diminuindo o impacto negativo na receita do 
ICMS e possibilitando aumento da base tributária por parte dos fabricantes de 
vinho no Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

203/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Carlos Pimenta - Bilac 

Pinto- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 203/99 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 

operações internas com vinhos de produção nacional e estrangeira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art.12- ................................ . 
§ - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 25%( vinte e cinco 
por cento) a carga tributária nas operações internas com vinhos de 

produção 
nacional." 
Art. 2°- O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução 
do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua 
publicação. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 229/99 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe altera 
dispositivo da Lei n° 12.040, de 28/12/95, que dispõe sobre a distribuição da 
parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 

Aprovado no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 6 e as Subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 3 e 4, retoma o projeto a esta Comissão, 
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para receber parecer no 2' turno. 

Nos termos do art. 189, § 1', do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Aprovada a alteração do parecer em relação às Emendas n's 2 e 3, 
apresentadas pelo Deputado Carlos Pimenta, procedeu-se a nova redação 
do parecer, nos termos do art. 138, § 1', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela altera a chamada Lei Robin Hood, tornando mais 

transparente a publicação dos índices atribuídos aos municípios mineiros nos 
diversos critérios de participação no produto da receita do ICMS_ 

Com as alterações introduzidas; o critério "produção de alimentos" é melhor 
disciplinado, e o critério "meio ambiente" passa a ter um peso mais 
significativo a partir do ano 2000, passando dos atuais 1% para 1 ,56%, sem 
provocar maior impacto no critério "VAF adicional"_ Isso visa a evitar uma 
perda maior para os municípios-pólo, que exercem relevante papel de 
prestadores de serviços e que suportam a demanda dos pequenos 
municípios, sobretudo no setor de saúde pública, o que lhes acarreta 
elevados gastos. 

Como os demais critérios terão os seus índices publicados anualmente, e o 
critério "meio ambiente" mantém a periodicidade trimestral, é oportuna a 
apresentação de emenda para adequar os dispositivos da lei que tratam das 
publicações à trimestral idade aplicável ao critério "meio ambiente". 

As Emendas n's 2 e 3, sugeridas pelo Deputado Carlos Pimenta e 
acolhidas por este relator, objetivam estabelecer multa a ser imposta pelo 
Estado à empresa que deixar de apresentar, no prazo legal, a declaração do 
Valor Adicionado Fiscal - VAF -, bem como instituir comissão especial 
destinada a receber recursos dos municípios mineiros interpostos em face 
dos índices provisórios do VAF divulgados pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, na forma e nas condições estabelecidas em resolução_ 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n' 

229/99, no 2' turno, na forma do vencido no 1' turno, com as Emenda n's 1 a 
3, a seguir apresentadas: 

EMENDA N' 1 
Acrescente-se o seguinte § 10 ao art. 1' da Lei n' 12.040, de 28 de 

dezembro de 1995, a que se refere o art. 2' do projeto: 
"Art. 2'- ···········----
Art. 1'- .......... ______ _ 
§ 10 - As publicações relativas ao critério de que trata o inciso VIII serão 

realizadas de modo a contemplar, se for o caso, as alterações trimestrais.". 
. EMENDA N'2 

Acrescente-se onde convier: 
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"Art ..... - Fica estabelecida multa a ser imposta pelo Estado à empresa 

que deixar de apresentar , a tempo e modo, a declaração do Valor 
Adicionado Fiscal- VAF. -~ 

§ 1'- O valor da multa será estabelecido em resolução pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

§ 2'- O valor da multa reverterá em favor do município que, em virtude de 
ausência da declaração, ficar prejudicado na distribuição da parcela de 
receita do produto da arrecadação do ICMS_"_ 

EMENDAN'3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - A Secretaria de Estado da Fazenda deverá criar comissão 

especial para receber recursos contra índices provisórios do Valor Adicionado 
Fiscal - VAF -divulgados, à qual competirá examinar as razões argüidas pelo 
recorrente, sobre elas manifestando decisão, na forma e nas condições 
estabelecidas em resolução.". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 199_9. 
Márcio Cunha, Presidente- Olinto Godinho, relator- Bilac Pinto- Rêmolo 

Aloise - Antônio Carlos Andrada. 
Redação do Vencido no 1' Turno 

PROJETO DE LEI N' 229/99 
Altera dispositivos da Lei n' 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que 

dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação -
ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o inciso 11 do parágrafo 
único do art. 158 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- O inciso VI, a alínea "c" do inciso VIII e os§§ 3' a 6' do art. 1' e o 

art. 5' da Lei n' 12.040, de 28 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1'- ......... -----------·· ----·--··---
VI - produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos 

percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos municípios segundo 
os seguintes critérios: 

a) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de 
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e a área 
cultivada do Estado, referente à média dos dois últimos anos; · -"·:: -

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída-de 
acordo com a relação percentual entre o número de pequenos produtores 
rurais do município e o número de pequenos produtores rurais do Estado; 

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os 
municípios onde exista Programa de Extensão Rural destinado aos pequenos 

~~------------~------------------------------------~ 
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produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o número de 
pequenos produtores rurais atendidos e o número total de pequenos 
produtores rurais existentes no município e no Estado; 

d) parcela de 20% (vinte por cento) do total será distribuída entre os 
municípios onde exista Programa de Apoio á Produção voltado para 
pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o 
número de pequenos produtores rurais atendidos e o número total de 
pequenos produtores rurais existentes no município e no Estado; 

e) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre os 
municípios onde exista Programa de Apoio à Comercialização voltado para 
pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o 
número de pequenos produtores rurais atendidos e o número total de 
pequenos produtores rurais existentes no município e no Estado. 

VIII- .................................... . 
c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados relativos 
ao trimestre imediatamente anterior, com a relação do municípios habilitados 
segundo as alíneas "a" e "b", para fins de distribuição dos recursos no 
trimestre subseqüente. 

§ 3°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de maio de cada 
ano, os índices provisórios de que tratam os incisos li a XIII, por município. 

§ 4o - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 30 de 
junho de cada ano: 

I -o índice provisório de que trata o inciso I; 
11 - o índice provisório geral de distribuição da receita que pertence aos 

municípios, fazendo uma consolidação dos critérios de que tratam os incisos 1 

a XIII deste artigo e englobando as parcelas de que tratam os incisos 1 e 11 do 
parágrafo único do art. 15a da Constituição Federal. 

§ 5o - Os Prefeitos Municipais e as associações de municípios, ou seus 
representantes, poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados da sua 
publicação, os dados e os índices de que tratam os §§ 3° e 4° deste artigo, 
sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis. 

§ 6°- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 de julho de cada 
ano, após o julgamento das impugnações previstas no parágrafo anterior, os 
índices definitivos de que tratam os incisos 11 a XIII, por município.". 

Art. 2° - O art. 1° da Lei n° 12.040, de 2a de dezembro de 1995, fica 
acrescido dos seguintes §§ 7°, ao e 9°: 

"Art. 5' - Os dados referentes ao inciso IV do art. 1 o desta lei, relativos à 
produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, até o dia 30 de abril 
de cada ano, no órgão ofiCial do Estado, as informações pertinentes às 
alíneas enumeradas naquele inciso, para fins de distribuição dos recursos no 
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exercício subseqüente.". 

"Art. 1'- ............................ .. 
§ 7° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 31 de 

agosto de cada ano: 
1 - o índice definitivo de que trata o inciso I, após o julgamento das 

impugnações previstas no§ 5°; 
11 - o índice definitivo geral de distribuição da receita que pertence aos 

municípios, após o julgamento das impugnações previstas no. § 5°, 
englobando as parcelas de que tratam os incisos I e 11 do parágrafo único do 
art. 15a da Constituição Federal. 

§ ao - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar os dados referentes 
ao inciso IX deste artigo, até o dia 30 de abril de cada ano, relativos ao ano 
civil imediatamente anterior, para fins de distribuição dos recursos no 
exercício subseqüente. 

§ 9° - As publicações de índices previstas nesta lei deverão apresentar os 
dados constitutivos e os respectivos percentuais para cada critério, previstos 
nos incisos I a XIII do art. 1'-". 

Art.3° - A partir do exercício financeiro de 2001 fica revogado o inciso XIII 
do art. 1' da Lei n' 12.040, de 2a de dezembro de 1995. 

Art.4°- O Anexo I a que se refere o art. 1' da Lei n° 12.040, de 2a de 
dezembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subsequente ao da 
data de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em· contrário. 
• -O Quadro referente ao Anexo I a que se refere o art. 1° da Lei n° 12.040, 

de 2a de dezembro de 1995 foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 4.12.1999. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 376199 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo revogar dispositivos da Lei n' 7.164, de 19112/77, que altera a 
legislação tributária do Estado, reorganiza o Conselho de Contribuintes do 
Estado e dá outras providências. 

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, agora retoma o projeto 
a esta Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer . 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 1 contemplou propostas da Secretaria de Estado da 

Fazenda que melhoraram a operacionalidade dos recursos processados e 
julgados pelo Conselho de Contribuintes, inclusive normatizando a 

~L_ __________________________________________________ ~ 
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modalidade de agravo como recurso colocado à disposição do 
contnbUJnte e extinguindo-se o recurso extraordinário que era cabível quando 
a decisão da Câmara Supenor resultasse de voto de qualidade desfavorável 
à Fazenda Pública. 

As alterações introduzidas pelo substitutivo regularizam a composição 
paritária das Câmaras de Julgamento e Câmara Superior, assegurando-se, 
em cada uma delas, igual número de representantes classistas e fazendários. 

Com a descentralização da Auditoria Fiscal, torna-se mais célere a 
tramitação do Processo Tributário Administrativo-PTA-, além de ficar 
facilitado o acompanhamento "in loco" pelo contribuinte. 

O substitutivo também reduz custos para a Fazenda Pública, ao extinguir a 
função de Secretário de Câmara do Conselho de Contribuintes e ao permitir 
que a cobrança do crédito tributário seja processada via rede bancária, com 
possibilidade de protesto, se for o caso, devendo as instituições financeiras 
interessadas submeterem-se a procedimento licitatório, na forma da Lei 
Federal n° 8.666, de 21/6/93, e Lei n° 9.444, de 25/11/87. 

Como pressuposto processual, inclui-se a exigência de depósito pelo 
contribuinte de 30% dos valores reclamados pela Fazenda Pública Estadual, 
para que a Câmara Superior venha a examinar os recursos interpostos. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

376/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Carlos Pimenta, relator- Rêmolo Aloise - Olinto 

Godinho- Bilac Pinto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N" 376/99 
Reorganiza o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° -A tramitação e o julgamento do contencioso administrativo fiscal 

·sob a forma de Processo Tributário Administrativo - PTA - bem como ~ 
estrutura e a composição do Conselho de Contribuintes do E~tado de Minas 
Gerais são disciplinados por esta lei. 

Parágrafo único - A tramitação e o julgamento do PTA poderão ser 
diferenciados, observados os critérios e a forma previstos em regulamento, 
em razão do menor valor do crédito tributário ou da menor complexidade da 
matéria discutida, hipóteses em que o procedimento será denominado rito 
sumário. 

Art. 2° - É vedada a mudança de rito, salvo nas hipóteses expressamente 
definidas em regulamento. · 

Art. 3° - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e Vice-
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Presidentes da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Julgamento e 
dirigida pelo Presidente do Conselho. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, desde que respeitado o limite de oito 
membros, comporão ainda a Câmara Especial o Presidente· e o Vice-
Presidente de cada Câmara de Julgamento suplementar, se em 
funcionamento, mediante sistema de rodízio. 

Art. 4° - São atribuições do Auditor Fiscal o saneamento, a instrução, o 
parecer de rnérito e o julgamento de questões que não envolvam o mérito de 
exigência tributária, sem prejuízo de outras que lhe forem conferidas. 

§ 1° - As atribuições de saneamento, instrução e parecer de mérito não 
serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de impugnação de PTA 
submetido ao rito sumário. 

§ 2° - É permitida a especialização de função de Auditoria Fiscal, bem 
como o seu exercício em unidade administrativa descentralizada. 

Art. 5° - As atividades administrativas do Conselho de Contribuintes são de 
responsabilidade da Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 6°- O Auditor Fiscal e o pessoal de apoio administrativo subordinam-se 
à Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 7° - A exigência de crédito tributário será formalizada em auto de 
infração ou em notificação de lançamento, expedidos conforme regulamento. 

§ 1° - No caso de denúncia espontânea cumulada com pedido de 
parcelamento, será utilizada a notificação de lançamento, hipótese em que, 
deixando o sujeito passivo de cumprir as condições do parcelamento: 

I - a multa de mora ficará automaticamente majorada até o limite 
estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação fiscal, 
sem prejuízo das reduções previstas, desde que preenchidas as suas 
condições; 

11 - será providenciado o regular encaminhamento do respectivo PTA para 
inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. 

§ 2° - No caso de lavratura de auto de infração ou de notificação de 
lançamento, excetuada a hipótese do parágrafo anterior, será observado o 
seguinte: 

I - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão em 
confissão da infração argüida; 

11 - as incorreções ou omissões da peça fiscal não acarretarão a sua 
nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a natureza da infração argüida; 

111- a intimação ou comunicação por via postal, contra recibo, quando neste 
não constar a assinatura do sujeito passivo ou a data de seu recebimento, 
serão consideradas efetivadas dez dias após a postagem da documentação 
fiscal na agência do correio; 

IV -o sujeito passivo será intimado ou comunicado por edital, publicado no 

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



órgão oficial dos Poderes do Estado, quando se encontrar em local 
ignorado, incerto ou inacessível, ou ausente do território do Estado, quando 
não for possível o envio de intimação ou comunicação por via postal ou, 
ainda, na hipótese de devolução destas pelo correio, considerando-se o 
sujeito passivo intimado ou comunicado na data de publicação do edital. 

§ 3° - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o auto de 
infração ou outro documento fiscal emitido por processamento eletrônico. 
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Art. 8°- Instaura-se o contencioso administrativo fiscal: 
I - pela impugnação tempestiva contra lançamento de crédito tributário de 

natureza contenciosa; 
li - pela impugnação tempestiva de indeferimento de restituição de quantia 

indevidamente paga a título de tributo e de outras pretensões definidas em 
regulamento: 

111- pela reclamação tempestiva contra ato declaratório de intempestividade 
de impugnação. 

Art. g• - Constitui crédito tributário de natureza não contenciosa o 
resultante: ' 

I - de Imposto sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - incidente sobre operação ou prestação escriturada 
em livro oficial ou declarada ao Fisco em documento instituído em 
regulamento para esta finalidade; 

11 - de tributo de competência do Estado, apurado em decorrência de 
escrituração em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por responsável ou 
formalmente declarado ao Fisco; 

111 -de ICMS, proveniente do aproveitamento indevido do crédito decorrente 
de operação ou prestação interestadual, calculado mediante aplicação de 
alíquota interna: 

IV - do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de entrega de 
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do ICMS. 

§ 1° - Considera-se também declarado ao Fisco o valor do ICMS 
· destacado: 

a) em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos casos em 
que o contribuinte esteja dispensado de escrituração; 

b) em documento fiscal não registrado em livro próprio, por contribuinte do 
imposto obrigado á escrituração fiscal. 

§ 2o - O pedido de parcelamento, bem como o pagamento de crédito 
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que 
impeça o recebimento de seu valor, implicam o reconhecimento do crédito 
tributário, excluem a possibilidade de apresentação de recursos, inclusive 
impugnação, e importam na desistência dos já interpostos. 
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Art. 10 - Na impugnação será alegada, de uma só vez .. a matéria 

relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento, observado 
o disposto no regulamento. 

Art. 11 - Recebida e autuada a impugnação, com os documentos que a 
instruem, a repartição fazendária competente providenciará manifestação 
fiscal, no prazo de quinze dias contados do seu recebimento. ·•· 

§ 1• - Havendo reformulação do crédito tributário, será aberto ao sujeito 
passivo o prazo de dez dias para pagamento com os mesmos percentuaiS de 
redução de multas aplicáveis no prazo de trinta dias do recebimento do Auto 
de Infração. 

§ 2,- Após a manifestação fiscal, oPTA será encaminhado: 
a) ao Conselho de Contribuintes, tratando-se de rito sumário; 
b) á Auditoria Fiscal, nos demais casos. 
Art. 12 - A impugnação e a reclamação, conforme dispuser o regulamento, 

serão entregues na repartição fazendária competente ou remetidas por via 
postal. 

§ 1° - A impugnação, dirigida ao Conselho de Contribuintes, será 
apresentada no prazo de trinta dias contados da intimação do ato ou do 
procedimento administrativo que lhe der origem. 

§ 2° - A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito 
tributário. 

§ 3° - A reclamação será apresentada no prazo de dez dias contados da 
intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der ongem, com 
os documentos comprobatórios que a justificam, e remetida ao Auditor Fiscal 
para decisão. 

Art. 13- O Auditor Fiscal, ao receber e examinar o PTA: 
I -proferirá despacho, no prazo de dez dias do recebimento: 
a) indeferindo a impugnação, por intempestividade, ilegitimidade de parte, 

defeito de representação ou incompetência do órgão julgador para 
conhecimento da pretensão; 

b) decidindo sobre reclamação; 
11 - proferirá despacho, no prazo de vinte dias do recebimento dos au_tos, 

deferindo ou indeferindo prova, pedido de perícia, diligência ou 1nterlocutono, 
ou determinando-os de oficio, quando considerá-los necessários ao 
esclarecimento do feito fiscal; 

111 - emitirá dentro de trinta dias do recebimento dos autos, parecer 
fundamentada' e conclusivo sobre o mérito da questão, contendo o relatório 
do PTA, no qual serão determinados os pontos controversos, e o 
encaminhará à Câmara acompanhado de cópias dos atos normativos 
aplicáveis à matéria. . .. 

§ 1• - Excetuados os casos de PTA submetido ao nto sumano, as 
diligências, os despachos interlocutórios e as perícias, ainda que deliberados 
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em sessão de julgamento, serão cumpridos sob a direção de Auditor 
F1scal, que se pronunciará sobre o seu resultado, bem como sobre 
documentos juntados aos autos. 

§ 2° - Versando a impugnação sobre matéria sumulada pelo Conselho de 
Contribuintes, fica o Auditor Fiscal dispensado da atribuição prevista no inciso 
111 deste art1go, cabendo-lhe, em substituição, informar esta ocorrência nos 
autos, indicando a respectiva súmula. 

§ 3° - A prova pericial será realizada quando deferido o pedido do 
requerente ou quando determinada de oficio, e o regulamento disporá sobre 
a forma e o prazo para a apresentação de quesitos, bem como sobre a 
1nd1cação de assistente técnico e a designação de perito. 

§ 4o - A perícia será efetuada sempre que o Auditor Fiscal ou a Câmara 
entenderem necessário. 

§ 5o - A perícia será efetuada por funcionários do Estado de reconhecida 
idoneidade, capacidade e conhecimento técnico, relativam~nte à matéria e 
que não tenham vinculação com o feito fiscal. ' 
. § _so - As partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente 

tecmco legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito 
designado. 

§ 7°- Na hipótese do inciso 11, a perícia será indeferida quando: 
a) for desnecessária para a elucidação da questão ou suprida por outras 

provas produzidas; 
b) a verificação for impraticável; 
c) for meramente protelatória. 
Art. 14 - Cabe recurso de agravo, para Câmara de Julgamento, do 

despacho de Auditor Fiscal que: 
I - indeferir a impugnação, nos casos da alínea "a" do inciso 1 do art. 13; 
11 - decidir reclamação; 
111 -decidir sobre questão preliminar não prejudicial. 
§ 1 • - O agravo será interposto no prazo de cinco dias contados do 

recebimento do despacho, sendo os autos remetidos ao Auditor Fiscal para 
reexame. 

§ 2• - Mantida a decisão pelo Auditor Fiscal, o PTA será encaminhado à 
apreciação da Câmara de Julgamento, salvo quando se decidir sobre 
questão preliminar não prejudicial, hipótese em que o agravo ficará retido nos 
autos, a fim de que dele conheça a Câmara, preliminarmente, por ocasião do 
Julgamento da impugnação. 

§ 3• - Reformada a decisão pelo Auditor Fiscal, o agravo não terá 
segUimento por exauridos os seus efeitos. 

Art. 15- Encerrada a fase de instrução probatória, o PTA será incluído em 
pauta de julgamento, que será publicada com antecedência de dez dias úteis 
contados da realização da sessão, tendo vista dos autos, nos prazos 
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previstos no regulamento, o sujeito passivo, o Procurador da Fazenda 
Estadual, o Relator e o Revisor. 

Art. 16 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será decidida 
previamente, entrando-se na discussão e no jul_gamento da matéria prin:ipal, 
se rejeitada aquela ou se não houver 1ncompat1b1hdade com a aprec1açao do 
mérito. 

Art. 17 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabem os seguintes 
recursos: 

1 - pedido de reconsideração à própria Câmara de Julgamento, desde_ que 
não seja admissível o recurso de revisão, quando atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: . . 

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de d1re1to, 
expressamente suscitada nos autos, pelas partes, ficando o ped1do adstnto a 
esta circunstância; 

b) a decisão recorrida não tenha sido tomada por unanimidade; 
c) o pedido se refira a PTA não submetido ao nto sumano; 
11 - recurso de revisão para a Câmara Especial, quando, observadas as 

ressalvas previstas no § 3° deste artigo, qualquer das decisões da Câmara 
resultar de voto de qualidade proferido por seu Presidente; 

111 - recurso de revista para a Câmara Especial, desde que não caiba 
recurso de revisão, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes 
condições: . . _ . _ 

a) a decisão recorrida seja divergente, quanto a aphcaçao da leg1slaçao 
tributária, de outra proferida por Câmara do Conselho de Contnbu1ntes do 
Estado de Minas Gerais; 

b) o recurso seja relativo aPTA não submetido ao rito sumário; 
IV - recurso de ofício para a Câmara Espec1al, quando a decisão da 

Câmara de Julgamento resultar de voto de qualidade do Presidente, 
desfavorável à Fazenda Pública Estadual. 

§ 1 • - Os recursos de que tratam os incisos 11 _e 111 deste artigo, quando 
interpostos pelo sujeito passivo, somente terao segu1mento ~ed1ante 
comprovação do depósito de valor correspondente a, no mm1mo, 30 Yo (tnnta 
por cento) da exigência fiscal definida na decisão recorrida. 

§ 2°- Será liminarmente indeferido pelo Auditor F1scal: _ . . 
1 - o pedido de reconsideração interposto sem a observanc1a do disposto 

nas alíneas "b" ou "c" do inciso I deste artigo; 
11 _ 0 recurso de revista interposto sem a observância do disposto na alínea 

"b" do inciso 111 deste artigo; 
111 - o recurso de revisão interposto sem a observância de que a decisão 

recorrida tenha resultado do voto de qualidade proferido pelo Presidente da 
Câmara de Julgamento; 

IV - 0 recurso de revista ou o recurso de revisão interpostos sem a 
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observância do disposto no parágrafo anterior, se for o caso. 

§ 3o - Não ensejará recurso de revisão ou de oficio a decisão tomada pelo 
voto de qualidade, relativa a: 

I - questão preliminar; 
11 - concessão de dedução de parcela escriturada ou paga após a ação 

fiscal. 
§ 4° - Quando houver decisão por voto de qualidade, independentemente 

da matéria ~or ele decidida e observadas as ressalvas contidas no parágrafo 
anterror,_ o un1co recurso que caberá às partes será o de revisão, ainda que 
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais. 

§ 5o - O recurs.? de oficio será interposto pela Câmara de Julgamento 
med 1ante declaraçao na própria decisão. 

§ 6° - O recurso de revisão interposto pela Fazenda Pública Estadual se 
admitido, prejudicará o recurso de ofício. ' 
§r - Relativamente ao recurso de revista: 

. I - a petição será instruída com cópia ou indicação precisa da decisão 
divergente, sob pena de ser declarado deserto· 

11 - não será conhecido se versar sobre q~estão iterativamente decidida 
pelo Conselho de Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato 
normativo; 

111 - no caso de sua apresentação simultânea com Pedido de 
Reconsideração, o depósito de que trata o § 1° será recolhido no prazo de 
cinco dias contados: 

a) da intimação do indeferimento liminar previsto no inciso I do § 2° deste 
artigo; 

b) da publicação da ata da sessão em que foi prolatada a decisão do 
pedido de reconsideração. · 
. Art. 18 - O recurso, dirigido à Câmara competente para o respectivo 
JUlgamento, sera apresentado com os fundamentos de cabimento e das 
razões de mérito. 
. § 1° - O recurso será encaminhado a Auditor Fiscal diverso daquele que já 
se tenha mamfestado nos autos, o qual emitirá parecer fundamentado e 
conclusivo, salvo na hipótese do§ 2• do art. 17. 

§ 2° - Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o recurso será distribuído 
a Conselheiro de representação diversa da do relator do acórdão recorrido e 
incluído em pauta de julgamento. 

Art. 19 • O prazo para interposição dos recursos previstos nos incisos I a 111 
do art. 17 é de dez dias contados da intimação do acórdão. 

§ 1 o - O pedido de reconsideração, quando liminarmente indeferido ou 
quando não conhecido, não interrompe o prazo para interposição de recurso 
de revista. · 

§ 2o - No caso de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, o 
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recorrido será intimado, por via postal, a apresentar suas contra-razões, 
se o desejar, no prazo de dez dias contados do recebimento da intimação. 
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Art. 20 - O recurso, se admitido, terá o efeito suspensivo, e, quanto ao 
efeito devolutivo: · '' , . 

I -o pedido de reconsideração devolverá à Câmara de Julgamento apenas 
o conhecimento da matéria não apreciada no julgamento anterior, nos termos 
da alínea "a" do inciso I do art. 17; ·" 

li - o recurso de revista devolverá à Câmara Especial apenas ·o 
conhecimento da matéria objeto da divergência; ·" 

111 - o recurso de revisão devolverá à Câmara Especial o conhecimento de ·· 
toda a matéria nele versada; ~ 

IV - o recurso de oficio devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
toda a matéria cuja decisão tenha sido contrária à Fazenda Pública Estadual, 
inclusive aquela não decidida pelo voto de qualidade. 

Art. 21 - O regulamento disciplinará as hipóteses de tramitação prioritária 
doPTA. 

Art. 22 - Após a decisão final irrecorrível no contencioso administrativo 
fiscal, o valor depositado para fins do disposto no § 1 o do art. 17 será, 
conforme dispuser o regulamento: 

I -devolvido ao depositante, se a decisão lhe for favorável; 
li -convertido em renda, se a decisão for contrária ao sujeito passivo. 
Art. 23 - Entendendo assistir à parte direito quanto ao mérito da questão, a 

intempestividade da impugnação poderá ser relevada pela Câmara de 
Julgamento, por ocasião da apreciação do recurso de agravo. 

Art. 24- São irrecorríveis, na esfera administrativa: 
I - o indeferimento liminar de pedido de reconsideração, de recurso de 

revista ou de recurso de revisão; 
11 -a decisão de Câmara de Julgamento que: 
a) resolver incidente processual; 
b) negar provimento ao recurso de agravo; 
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideração; 
d) julgar o mérito de pedido de reconsideração contra o recorrente, salvo se 

cabível recurso de revisão ou de revista; 
111 - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito da questão ou de 

questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de 
oficio ou de revista; 

IV - a decisão da Câmara de Julgamento sobre relevação de· 
intempestividade. 

Art. 25 -Põem fim ao contencioso administrativo fiscal: 
I -a decisão irrecorrível para ambas as partes; 
li- o término do prazo, sem interposição de recurso; 
111- o indeferimento liminar de recurso; 
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IV- a desistência de impugnação, reclamação ou recurso; 
V - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível a 

decisão administrativa. 
Art. 26 - Na falta de previsão legal, os atos do contencioso administrativo 

fiscal serão cumpridos nos prazos fixados em regulamento. 
Art. 27 - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei n" 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 131 - O Processo Tributário Administrativo - PTA - forma-se na 

repartição fiscal competente, mediante autuação dos documentos 
necessários à apuração da liquidez e certeza de crédito tributário, com folhas 
devidamente numeradas e rubricadas. 

Parágrafo único - O pedido de reconhecimento de isenção ou restituição de 
tributo ou penalidade, a consulta e o pedido de regime especial formulado 
pelo contribuinte são autuados igualmente em forma de PTA. 

Art. 136 - A intervenção do sujeito passivo no PTA lar-se-á diretamente ou 
por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato 
regularmente outorgado. 

Art. 137 - A instrução do PTA compete às repartições fazendárias sob a 
supervisão e orientação da Superintendência do Crédito Tributário- SCT. 

Art. 138- Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na contagem o 
dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

§ 1° - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na 
repartição em que corra oPTA ou deva ser praticado o ato. 

§ 2° - Se a intimação se efetivar em dia anterior a ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais, ou numa sexta-feira, o prazo só começara a 
ser contado no primeiro dia de expediente normal que se seguir. 

Art. 139 - A inobservância dos prazos destinados à instrução, 
movimentação e julgamento de PTA responsabilizará disciplinarmente o 
funcionário culpado, mas não acarretará a nulidade do procedimento fiscal. 

Art. 141 -Não é lícito ao sujeito passivo da obrigação tributária principal ou 
acessória dificultar ou impossibilitar, por qualquer meio, a entrega de 
documentos que interessem à instauração e andamento do PTA, ou recusar-
se a recebê-los. 

Art. 143 - As ações propostas contra a Fazenda Estadual, sobre matéria 
tributária, inclusive mandado de segurança contra atos de autoridades 
estaduais, prejudicarão, necessariamente, a tramitação e o julgamento do 
respectivo PTA. 

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no "caput", os autos ou peça 
fiscal serão remetidos, com a máxima urgência, e independentemente de 
requisição, ao Procurador da Fazenda Estadual para exame, orientação e 
instrução da defesa cabível,' importando esta em solução final do caso na 
instância administrativa, com referência à questão discutida em juízo. 
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Art. 144 - Constatada no PTA a ocorrência de crime de sonegação 

fiscal, os elementos comprobatórios da infração penal serão remetidos ao 
Ministério Público, para procedimento criminal cabível, independentemente 
da execução do crédito tributário apurado. 

Art. 149 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de doze membros 
efetivos e igual número de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, 
para mandato de dois anos, permitida a recondução e observada a 
representação paritária. 

§ 1° - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão 
indicados em listas tríplices pela Associação Comercial de Minas Gerais -
ACM -, pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -, 
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, pela 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, e pela 
Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas 
Gerais- FETCEMG. 

§ 2° - Os representantes da Fazenda Estadual e respectivos suplentes 
serão indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda entre os funcionários 
da ativa que se houverem distinguido no exercício de suas atribuições e 
lograrem êxito na avaliação prévia a que se refere o parágrafo seguinte. 

§ 3° - Para subsidiar a nomeação dos membros efetivos e suplentes de 
ambas as representações, será realizada avaliação prévia de conhecimentos 
e de experiência em matéria fiscal-tributária, na forma que dispuser o 
regulamento. 

§ 4° - Perde a qualidade de membro do Conselho de Contribuintes o 
representante da Fazenda Estadual que se licenciar para tratar de interesses 
particulares, exercer cargo em comissão, se aposentar, se exonerar, for 
suspenso ou demitido de seu cargo efetivo durante o mandato. 

§ 5° - Caracteriza renúncia tácita ao mandato, sem justificativa prévia 
fundamentada e por escrito, aceita pelo Presidente do Conselho: 

a) o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo fixado em 
regulamento para a redação do acórdão; 

b) a falta de comparecimento de qualquer membro do Conselho a três 
sessões consecutivas. 

Art. 150 - O Governador do Estado designará, entre os membros efetivos, o 
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Contribuintes e de suas 
Câmaras, para o período de um ano. 

Parágrafo único - Quando a designação do Presidente recair em membro 
de uma representação, a Vice-Presidência será exercida por Conselheiro da 
outra. 

Art. 151 - O Conselho de Contribuintes é dividido em três Câmaras, · 
assegurada a composição paritária. 

Parágrafo único - As Câmaras terão igual competência, admitida a 
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especialização por matéria. 
Art. 152 - Sempre que a necessidade do serviço exigir, poderão ser criadas 

novas câmaras, à vista de representação fundamentada do Presidente do 
Conselho ou do Diretor da Superintendência do Crédito Tributário - SCT, 
dirigida ao Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 1° - As Câmaras Suplementares serão instaladas por meio de resolução 
do Secretário de Estado da Fazenda e convocação de membros suplentes, 
podendo ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei. 

§ 2° - Os mandatos de membros nomeados para compor nova câmara 
terminarão juntamente com os demais Conselheiros. 

§ 3°- As câmaras de que trata o artigo terão duração limitada ao término do 
mandato dos respectivos membros, prorrogável, se necessário. 

Art. 153 -A Câmara de Julgamento é composta de quatro membros, sendo 
dois representantes dos contribuintes e dois representantes da Fazenda 
Estadual. 

§ 1° - Presidem a Primeira e a Segunda Câmaras de Julgamento, 
respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho. 

§ 2°- A Terceira Câmara de Julgamento será presidida por Conselheiro de 
mesma representação do Presidente do Conselho. 

§ 3° - As Câmaras decidem por acórdão, salvo expressa disposição de 
regulamento e só funcionam quando presente a maioria de seus membros. 

§ 4° - O acórdão será redigido pelo Conselheiro Relator, salvo se vencido, 
hipótese em que o Presidente designará um dos Conselheiros cujo voto 
tenha sido vencedor, preferencialmente o Revisor, para fazê-lo. 

Art. 154 - Nas sessões de julgamento, o Presidente do Conselho ou de 
cada Câmara tem, além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de 
empate. 

Art. 155 - O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento Interno 
que, homologado pelo Secretário de Estado da Fazenda, será publicado por 
decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre a composição, o 
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno do 
Conselho de Contribuintes. 

Art. 156 - A assistência da Fazenda Pública, junto ao Conselho de 
Contribuintes, será exercida por Procurador da Fazenda Estadual, na forma 
em que dispuser o regulamento. 

Art. 157 - Os membros do Conselho e os Procuradores da Fazenda 
Estadual são remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e nas 
condições estabelecidas por decreto do Poder Executivo, em atendimento à 
necessidade dos serviços. 

Parágrafo único - Haverá somente uma sessão de julgamento por dia, em 
cada Câmara, independentemente da quantidade de PTA incluídos em pauta, 
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em decorrência da racionalização desta. 

Art. 168 - Findo o prazo de trinta dias da intimação ao contribuinte ou 
responsável, sem pagamento do débito nem apresentação de defesa, o 
funcionário responsável, nos dez dias subseqüentes, é obrigado a 
providenciar: 

I - certidão de não-recolhimento do débito e da inexistência de defesa; 
11 - lavratura do termo de revelia e instrução definitiva do PTA; 
111 - apresentação dos autos à autoridade competente, para os fins de 

direito. 
Parágrafo único -A revelia importa em reconhecimento do crédito tributário, 

cabendo à autoridade competente: 
a) exarar o despacho de aprovação ou cancelamento do AI; 
b) providenciar o encaminhamento do PTA para inscrição em dívida ativa. 
Art. 222 - O crédito da Fazenda Pública cujo pagamento não for realizado 

no respectivo vencimento sujeita-se á cobrança administrativa, até mesmo 
por meio de instituição financeira, contratada segundo os princípios da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 9.444, de 25 de 
novembro de 1987, protesto e inscrição em dívida ativa, sem prejuízo das 
medidas judiciais cabíveis. 

Parágrafo único - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda 
regulamentar as formas de cobrança administrativa.". 

Art. 28- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário, e, especificamente, os 

arts. 132, 140, 169 e 170 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 e os 
arts. 1° a 29 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 613/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Antõnio Júlio, o projeto de lei em epígrafe altera a 

Lei n° 13.163, de 20/1/99, que promove a adequação da Lei Orgânica do 
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais- IPLEMG-
às normas constitucionais e dá outras providências. 

No 1° turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo n° 1, com as 
Emendas n°s 1 e 2. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° 
turno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O direito à inatividade remunerada, após longo tempo de serviço, é uma " 
das mais importantes conquistas dos trabalhadores do mundo inteiro. 

Os servidores públicos e os empregados da iniciativa privada encontram na 
Constituição da República e em leis específicas a garantia de que não ficarão 
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ao desamparo com a diminuição ou perda de sua capacidade laboral. 

O tratamento dispensado aos parlamentares quanto à aposentadoria não 
poderia ser diferente dos demais. Para tanto, conforme já salientado no 
parecer para o 1° turno da Comissão de Constituição e Justiça, é assegurada 
aos parlamentares a filiação ao regime geral de previdência social, quando 
não filiados a regime próprio. 

Os parlamentares mineiros contam com instituto próprio de previdência, já 
que são segurados do IPLEMG, autarquia cuja lei orgânica foi alterada pela 
Lei n° 13.163, para que se adequasse às novas normas constitucionais 
resultantes da Emenda à Constituição n° 20. 

O projeto de lei em exame vem preencher algumas lacunas que ainda 
restaram na mencionada lei. 

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
e as emendas das comissões que analisaram a matéria contribuíram para a 
clareza do enunciado legislativo e foram aprovados em Plenário, no 1° turno. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 613/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 613/99 
Altera a Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999, que promove a adequação 

da Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de 
Minas Gerais - IPLEMG -às normas constitucionais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os artigos a seguir relacionados da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro 

de 1999, passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos, 
procedendo-se à necessária renumeração: 

"Art. 10- ............................................................................... . 
§ 10- ······················································································· 
IV- serão desconsiderados os períodos de tempo excedentes a 35 (trinta e 

cinco) anos. 
· § 2°- A aposentadoria de que trata este artigo dar-se-á: 

I - com proventos integrais, tomando-se por base o estipêndio de 
contribuição do Deputado, aos 35 (trinta e cinco) anos de exercício de 
mandato eletivo e 53 (cinqüenta e três) anos de idade; 

11 - com proventos calculados com base no estipêndio de contribuição do 
Deputado, correspondentes a 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de 
exercício do mandato de Deputado, exigido o mínimo de 8 (oito) anos como 
contribuinte do IPLEMG: 

a) por invalidez permanente que impossibilite ao parlamentar o exerci cio da 
função, quando esta ocorrer ·durante o exercício do mandato e decorrer de 
acidente ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, 
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independentemente do período de carência e da idade, sendo o beneficio 
calculado na forma deste inciso, com proventos iguais ou superiores a 60% 
(sessenta por cento) do estipêndio de contribu~ção; . .. _ 

b) aos 35 (trinta e· cinco) anos de contnbUiçao e 53 (c1nquenta e Ires) anos 
deidade. ' 

············--------····································"'''''''''''••················· 
Art.13- ..................................................................................... . 
§ 2° - Considera-se tempo de exercício de mandato eletivo o período de 

contribuição ao IPLEMG. 
§ 3° - Para fins de contagem de tempo de exercício de mandato, é 

facultada ao segurado a averbação do tempo correspondente a mandatos 
eletivos municipais, estaduais ou federais, que somente produzirá efeitos 
após o recolhimento da soma das contribuições previstas nos incisos I e 11 do 
art. 5° desta lei, composta a reserva atuarial exigível, vedado o cômputo do 
tempo que tenha sido utilizado para efeito de aposentadoria por outro regime 
de previdência social, na forma do regulamento.". 

Art. 2° - Os arts. 16, 17 e 19 da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16- Conceder-se-á pensão ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, 
por morte de contribuinte do IPLEMG, correspondente a 100% (cem por 
cento) do valor do beneficio. 

Parágrafo único - Para a concessão do beneficio de que trata este artigo, 
fica dispensado o cumprimento do prazo de carência estabelecido no inciso li 
do§ 2° do art. 10. 

Art. 17 - Por inexistência do beneficiário a que se refere o inciso I do art. 7° 
desta lei, a importância correspondente à pensão será distribuída em partes 
iguais aos dependentes a que se referem os incisos li e 111 do mesmo artigo, 
se existentes. 

Parágrafo único - Na eventualidade da morte ou do casamento do 
pensionista, aplica-se o disposto no "caput" deste artigo, cessando o 
pagamento da pensão prevista no art. 16 caso inexistam dependentes. 

........................................................................................ 
Art. 19 - Extinguindo-se a condição de dependente por emancipação, 

maioridade, casamento ou falecimento, será a pensão redistribuída aos 
demais, na forma do regulamento.". 

Art. 3° - O Capitulo V da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999, fica 
acrescido dos seguintes artigos, procedendo-se à necessária renumeração: 

"Art. 49 - Fica suspenso o pagamento do beneficio do aposentado investido 
em novo mandato eletivo estadual ou federal. 

Parágrafo único - 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 estabelecidas nesta lei. · 
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Art. 50 - Ao segurado que, por disposição legal, estiver cumprindo 

tempo para o exercício da aposentadoria, fica garantido o beneficio 
assistencial c durante o período, na forma do regulamento, desde que recolha 
a contnbUiçao específica_ 

Parágrafo único - Terá direito ao beneficio de que trata o "caput" deste 
artigo, pelo prazo de 1 (um) ano, após o término de seu mandato, o segurado 
obrigatório não reeleito, que não se enquadre na condição definida no 
"caput", mediante o recolhimento de contribuição específica. 

Art. 51- Aplica-se o disposto no inciso I do art. ao da Lei n° 7.a55, de 17 de 
novembro de 19aO, ao ex-contribuinte do JPLEMG, bem como ao segurado 
da presente legislatura, desde que preenchido o requisito da idade mínima de 
50 (cinqüenta) anos, na forma do regulamento, vedado, em qualquer 
circunstância, o cômputo de tempo ficto_ 

Art. 52- Para compor a reserva técnica do Instituto, de responsabilidade do 
poder publico, nos termos do art_ 11 da Lei n° 6.25a, de 13 de dezembro de 
1973, e da legislação em vigor, a Assembléia Legislativa também repassará 
recu~sos ao IPLEMG, para cumprimento do exigível atuarial, em face do que 
d1spoe o mc1so XXXVI do art. 62 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais.". 

Art_ 4o- A Mesa da Assembléia fará publicar no "Minas Gerais - Diário do 
Legislativo", no prazo de sessenta dias contados da data da publicação desta 
lei, texto consolidado da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999_ 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação_ 
Art. ao- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Chico 

Rafael - Bilac Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 221/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 221/99, do Governador do Estado, que estabelece 

competência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar contribuições sociais, foi 
aprovado no 2° turno na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 o turno_ 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
26a do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI No 221/99 
Estabelece a competência dos institutos de previdência estaduais para 

arrecadar e aplicar contribuiçoes sociais_ 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o- Compete ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 

de Minas Gerais- IPSEMG- e ao Instituto de Previdência do Servidor Militar 
do Estado de Minas Gerais- JPSM - arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar 
e aplicar, diretamente, as contribuições para a assistência e previdência 
sociais sob sua responsabilidade_ 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às contribuições 
previdenciárias para custeio parcial de aposentadorias instituídas pelas Leis ' 
n°s 12.27a, de 29 de julho de 1996, e 12.32a, de 31 de outubro de 1996, e 
pela Resolução da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais n°. 
5.171, de 12 de julho de 1996, bem como às contribuições ao Instituto de 
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG- e ao Fundo " 
de Previdência Complementar dos Funcionários da Secretaria da Assembléia 
Legislativa- PRELEGIS. 

Art. 2° - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual 
enviarão ao IPSEMG ou ao IPSM, até o último dia útil do mês subseqüente 
ao da competência, os demonstrativos mensais das contribuições sociais 
cobradas de seus servidores, bem como da contribuição devida pelo órgão 
ou pela entidade empregadora. 

Art. 3° - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual 
recolherão diretamente ao IPSEMG ou ao IPSM, até quinze dias após o 
pagamento total da folha, o montante das contribuições arrecadadas de seus 
servidores e o valor devido como contribuição do órgão ou da entidade 
empregadora. 

Art. 4° - As contribuições em atraso serão atualizadas com base na 
variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR - e acrescidas de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e de multa, nos seguintes 
percentuais: 

I- 1% (um por cento) para saldo devedor de até R$150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais); 

11 - 1,5% (um e meio por cento) para saldo devedor entre R$150.000,01 
(cento e cinqüenta mil reais e um centavo) e R$350.000,00 (trezentos e 
cinqüenta mil reais); 

111 - 2,0% (dois por cento) para saldo devedor acima de R$350.000,00 
(trezentos e cinqüenta mil reais). 

Art. 5°- As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, às Prefeituras, 
Câmaras e órgãos autônomos municipais e aos cartórios extrajudiciais que· 
mantêm convênios com o IPSEMG, bem como aos segurados de que tratam 
os arts. 5° e 6° da Lei n° 9.380, de 1a de dezembro de 19a6_ 

Art. 6°- Caberá aos Institutos a que se refere o "caput" do art. 1° desta lei, 
no âmbito de suas respectivas competências, a fiscalização, a apuração, a 
inscrição e a cobrança administrativa e judicial das dívidas ativas dos órgãos 
e das entidades inadimplentes. 
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I Art. 7° - O IPSEMG e o IPSM publicarão anualmente, no órgão oficial 
dos Poderes do Estado, seu balanço patrimonial. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução n° 309/99, do Deputado Eduardo Brandão, que 
aprova convênio celebrado entre os Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão 
das Neves para modificação de limite territorial, foi aprovado no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/99 
Aprova convênio celebrado entre os Municípios de Pedro Leopoldo e 

Ribeirão das Neves para modificação de limite territorial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Fica aprovado o convênio celebrado em 8 de abril de 1999, entre 

os Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, para modificação de 
limite territorial, nos termos do anexo desta resolução. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz. 

Anexo 
(a que se refere o art. 1° da Resolução n°, de de de 1999) 

Termo de convênio que celebram as municipalidades de Pedro Leopoldo e 
Ribeirão das Neves, para permuta de territórios. 

O Município de Pedro Leopoldo, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Ademir Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro, identidade n' 
M-517.676- SSP-MG, inscrito no CPF sob o n° 160.715.576-15, e, de outro 
lado, o Município de Ribeirão das Neves, neste ato representado pelo i 
Prefeito Municipal, Ailton de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, 
identidade n° M-1.959.834- SSP-MG, inscrito no CPF sob o n° 024.748.916-
68, resolvem celebrar o presente convênio mediante a adoção das seguintes 
cláusulas e condições. 

Cláusula Primeira - Do Objeto 
1.1 - Constitui objeto do presente convênio a formalização da alteração dos 
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limites territoriais dos Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das 
Neves, de acordo com as respectivas Leis Municipais nos 2.402, de 29 de 
dezembro de 1998, e 2.194, de 30 de dezembro de 1998. · 

1.2- A modificação dos limites objeto do presente instrumento importará na 
permuta formal, entre ambos os municípios, de uma ··· área de 
aproximadamente 2,5km2 pertencente a Pedro Leopoldo e de outra área de 
aproximadamente 1 ,7km2 pertencente a Ribeirão das Neves. 

Cláusula Segunda- Dos Novos Limites 
2.1 - Os novos limites entre os Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão 

das Neves passam a ser os seguintes: Começa no divisor de águas dos · 
córregos do Tijuco e da Mata, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do:" 
Ferreirinha; desce por esse córrego até sua foz no córrego da Mata, desce • 
por esse córrego até sua foz no ribeirão das Neves; sobe por esse ribeirão 
até a foz do córrego do Barreiro; segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego do Barreiro até seu entroncamento com o divisor de águas 
do córrego do Sitio, na serra do Amola-Foice; contorna as cabeceiras do 
córrego do Sitio ou Cachoeirinha e continua pelo divisor de águas dos 
córregos das Areias e do Sitio até defrontar com a cabeceira do córrego do 
Açude; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até a foz de um 
pequeno afluente da margem esquerda, o primeiro a montante da barragem 
do açude, sobe por esse afluente até a confluência de seus dois braços 
formadores, sobe a encosta fronteira, transpõe o divisor de águas e alcança a 
cabeceira do córrego que banha o Sítio Areias, descendo por ele até sua foz 
no ribeirão Areias. 

Cláusula Terceira- Dos Efeitos Legais do Convênio 
3.1 - A eficácia do presente convênio fica condicionada à sua aprovação 

pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
62, inciso XXVI, da Constituição do Estado. 

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou aqui ajustado, é o presente 
convênio assinado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes e 
testemunhas presenciais ao ato. • 

Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves- Minas Gerais, 8 de abril de 1999. 
Ademir Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo. 
Ailton de Oliveira, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves. 
Testemunhas: Carlos Aurélio Andrade do Carmo, M-2.314.863; Ademir 

Eustáquio Vieira, MAER- 170.922. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 3 E 4, APRESENTADAS 

NO 1° TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 147/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Antõnio Carlos Andrada, o projeto de lei em 

epígrafe dispõe sobre a transformação de créditos constituídos por 

~L-----------------------------------------------~ 



!'I 
I 

111 

il' 
' 

111 

precatórios judiciários estaduais em bônus do Tesouro e dá outras 
providências. 
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade do projeto, e a Comissão de Administração 
Pública opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. 

Por sua vez, esta Comissão manifestou-se pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1. 

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas n°s 3, 
do Deputado João Batista de Oliveira, e 4, dos Deputados Mauro Lobo e 
Dalmo Ribeiro Silva, sendo o projeto encaminhado a esta Comissão para 
receber parecer sobre as emendas. 

Fundamentação 
A Emenda n° 3, do Deputado João Batista de Oliveira, é incompatível com 

o Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão, e por isso não deve ser 
acolhida. A emenda se reporta à utilização dos bônus para quitação de 
débitos junto ao BEMGE e ao CREDIREAL, hoje em poder do Tesouro do 
Estado. 

No entanto, o substitutivo excluiu a possibilidade de transformação dos 
precatórios em bônus, permitindo apenas a compensação do crédito tributário 
com a utilização dos precatórios judiciários estaduais, além de propor 
alterações na Lei n° 6.763, de 1975, para permitir ao contribuinte a quitação 
de seu débito com a Fazenda Pública Estadual por meio da compensação ou 
dação em pagamento. 

A Emenda n° 4, dos Deputados Mauro Lobo e Dalmo Ribeiro Silva, 
acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei no 6.763, de 1975, autorizando o 
Poder Executivo, na forma, no prazo e nas condições previstos no 
Regulamento do ICMS, a reduzir para até 12% a carga tributária nas 
operações internas com móveis, assentos e painéis de madeira 
industrializada, o que visa a complementar o regime especial de tributação 
que o Estado conferiu recentemente aos conglomerados de madeira, 
objetivando tornar mais competitiva a produção mineira, que vinha perdendo 
espaço para a indústria paulista, em razão dos atrativos fiscais oferecidos 
pelo Estado vizinho. 

A emenda é acolhida por este relator, uma vez que encontra permissivo 
legal no art. 155, inciso VI, da Constituição Federal, que permite a redução da 
alíquota do ICMS, nas operações internas, até o limite da alíquota 
interestadual máxima, que é de 12%, conforme fixado na Resolução n° 22, de 
1989, do Senado Federal. 

Assim, a redução da alíquota do ICMS até 12% independe de prévia 
celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária- CONFAZ. 
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Conclusão 

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação da Emenda n° 4 e 
rejeição da Emenda n° 3 , apresentadas no 1 o turno, ao Projeto de Lei n° 
147/99. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Bilac Pinto, relator - Antônio Carlos Andrada -

Rêmolo Aloise. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1, APRESENTADA, NO 2° TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N° 418/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe altera o 

Plano de Carreiras dos servidores efetivos do Poder Judiciário e dá outras 
providências. 

Aprovado na forma do vencido em 1 o turno, o projeto foi incluído na ordem 
do dia para votação no 2° turno, ocasião em que recebeu a Emenda n° 1. 

Nos termos do art. 189, §§ 2° e 4°, do Regimento Interno, a proposição foi 
encaminhada a esta Comissão, a fim de receber parecer, fundamentado nos 
seguintes termos. 

Fundamentação 
A Emenda n° 1 propõe estabelecer para o provimento dos cargos de Ofcial 

de Justiça Avaliador, nas comarcas de entrâncias final e especial, a 
qualificação em curso superior, dispensada esta para os atuais ocupantes 
dos cargos supracitados. 

Em outras palavras, o que se propõe é determinar que a qualificação 
exigida para a classe inicial da carreira de Oficial Judiciário, da especialidade 
de Oficial de Justiça Avaliador, seja a graduação em nível superior de 
escolaridade e que, aos atuais ocupantes dos cargos dessa categoria não se 
exija a comprovação do curso de 3° grau. 

Com efeito, reconhecemos que a função exercida pelos ocupantes dos 
cargos supracitados é de grande responsabilidade e exige um conhecimento 
técnico para que seja satisfatoriamente desempenhada. Assim, ainda que, 
nos termos da proposição, essa função pertença à carreira de Oficial 
Judiciário, entendemos que, para o ingresso no cargo cuja especialidade seja 
o Oficial de Justiça Avaliador, deve prevalecer a exigência de qualificação em 
nível superior de escolaridade. 

Em face do exposto, consideramos justa e oportuna a emenda proposta. 
Conclusão 

Opinamos pela aprovação da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 418/99. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael 

-Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira . 



PARECER SOBRE A EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 424/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe 
altera o Plano de Carreiras do Servidor do Ministério Público e dá outras 
providências. 

Aprovada em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 3, a proposição foi remetida 
a esta Comissão a fim de que seja examinada a Emenda n° 3, apresentada 
em Plenário por ocasião da discussão da matéria no 2° turno. 

Fundamentação 
A emenda de que se cogita incide sobre o art. 1° do projeto, conferindo-lhe 

a seguinte redação: 
"Art. 1°- Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo constantes nos 

Anexos I e 11 da Lei n°11.181, de 10 de agosto de 1993, modificados pelo art. 
1° da Lei n° 12.053, de 5 de janeiro de 1996, conforme seu Anexo I, passam 
a vigorar na forma do Anexo I desta lei". 

A nova redação proposta pela emenda tem por objetivo adequar o texto do 
art. 1° da proposição e do Anexo I ás modificações introduzidas na Lei no 
11.181, de 1993, pela Lei n° 12.053, de 1996, razão pela qual somos pela 
sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 3 ao Projeto de 

Lei n° 424/99. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Doutor Viana, relator- Chico Rafael 

- Sargento Rodrigues -Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 5 AO PROJETO DE LEI W 483/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 483/99 altera a Lei 
n° 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG. 

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A 
primeira Comissão emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1. As demais 
Comissões, em reunião conjunta, manifestaram-se pela sua aprovação na 
forma do referido substitutivo. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou, ainda, 
as Emendas n°s 1 a 4. 

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário, em 1 o 
turno, o projeto recebeu a Emenda n° 5, que foi encaminhada a esta 
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Comissão para receber parecer nos termos do parágrafo único do art. 183 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda n° 5, da Deputada Elbe Brandão, tem por objetivo alterar: o . 

inciso I e os §§ 3° e 5° do art. 7° da Lei n° 9.380, de 1986, garantindo ao 
marido ou companheiro de segurada do IPSEMG os direitos que, pela atual 
redação dos referidos dispositivos, só podem ser usufruídos pelo marido 
inválido. 

A discriminação existente na lei, ao reconhecer como dependentes de 
segurado do IPSEMG a esposa ou a companheira mantida há mais de cinco 
anos e o marido, somente quando inválido, fere princípio da Constituição da 
República explicitado no inciso I do art. 5°, segundo o qual homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

Considerando-se, ainda, que as servidoras públicas contribuem para o 
IPSEMG em pé de igualdade com os servidores do sexo masculino, não faz o 
menor sentido que as esposas ou as companheiras sejam consideradas 
dependentes do segurado, quer sejam elas inválidas, quer não e que 
somente os maridos inválidos façam jus aos benefícios, excluídos os maridos 
válidos e os companheiros. Ademais, independentemente dos aspectos 
constitucionais e legais, entendemos que, quanto ao mérito, a medida é justa 
e necessária porque, na atualidade, a contribuição feminina é indispensável 
para a manutenção da maioria das famílias e, em caso de falecimento de 
segurada, é importante que a pensão seja paga ao marido ou ao 
companheiro. 

Dessa forma, a Emenda n° 5 vem corrigir a distorção existente na Lei n° 
9.380 e evitar que os maridos e companheiros de seguradas do IPSEMG 
tenham de recorrer ao Judiciário para que seus direitos sejam reconhecidos, 
como vem ocorrendo freqüentemente. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 5 ao Projeto de Lei 

n° 483/99. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator 

Doutor Viana -Chico Rafael -Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 3 E 4, APRESENTADAS NO 1° 

TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 532/g9 
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 

Relatório 
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n° 532fg9 dispõe 

sobre normas a serem observadas na promoção e fiscalização da defesa· 
sanitária animal quando da realização de rodeios. - · 

A matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça; que 
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concluiu por ·sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e de 
Política Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. No Plenário, durante a 
discussão no 1° turno, foram apresentadas as Emendas n°s 3 e 4, sobre as 
quais esta Comissão deve emitir parecer. 

Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto. 
Fundamentação 

O parágrafo único do art. 1° do projeto, que se pretende alterar com a 
Emenda n° 3, traz uma conceituação técnica de rodeio de animais, para os 
efeitos de aplicação da lei. A modificação proposta acrescenta a medida do 
tempo, estipulada em regulamentação própria, em que o peão deve 
permanecer montado no animal. A subemenda que estamos sugerindo ao 
final do parecer visa apenas a aprimorar a redação original, sem alterar-lhe o 
conteúdo. 

Já o parágrafo único do art 11, sobre o qual incide a Emenda n° 4, 
determina que o IMA comunique ao Ministério Público a ocorrência de fatos 
que possam configurar infração penal. A emenda propõe que essa 
comunicação seja feita à Delegacia Especializada de Preservação da 
Qualidade da Vida e Ecologia - DEPQVE -, que cuida de assuntos dessa 
natureza, na Capital. Entendemos ser mais conveniente manter o Ministério 
Público como opção de local para receber denúncias, uma vez que as 
atividades de rodeio ocorrem em todo o interior do Estado, principalmente em 
localidades que não contam com esse tipo de delegacia especializada. Por 
esse motivo, estamos sugerindo, por meio da Subemenda n' 1, uma nova 
redação à Emenda n° 4. 

Esperamos, com as subemendas que apresentamos, estar contribuindo 
para o aprimoramento do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 3 e 4 na 

forma das subemendas que receberam o n° 1, a seguir apresentadas. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 

Dê-se ao parágrafo único do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- .... .. .............. .. 
Parágrafo único - Considera-se rodeio de animais a atividade de montaria 

ou de cronometragem em que entram em julgamento a habilidade do ser 
humano em dominar o animal, permanecendo montado por tempo certo e 
limitado em regulamento próprio, com perícia e elegância, bem como o 
desempenho do próprio animal.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N" 4 
Dê-se ao parágrafo único do art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - .............................. : ......... .. 
Parágrafo único - Verificada a ocorrência de fatos que possam configurar 
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infração penal, o IMA dará c1encia à Delegacia Especializada de 
Preservação da Qualidade da Vida e Ecologia - DEPQVE - ou ao Ministério 
Público Estadual, para as providências cabíveis.". 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau, relator - Dimas 

Rodrigues. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 2/12/99, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciência à Casa do falecimento do 

Sr. Sebastião Ferreira do Amaral, ocorrido em 30/11/99, em Divinópolis. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Composição da Mesa - Registro de presenças - Destinação da 
interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Deputado Edson Rezende 
- Palavras do Sr. Bernardo Zaldinar Silva - Palavras do Sr Roberto 
Chateaubriand Domingues - Palavras da Sra. Dária Alcaino Dai Zoffo -
Palavras da Sra. Mônica Abreu - Palavras do Deputado Amilcar Martins -
Palavras do Deputado Carlos Pimenta -Palavras do Sr. Presidente. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência convida a tomar 

assento à mesa os Exmos. Srs. Hilton Brant, representando o Secretário de 
Estado da Saúde, Sr. Armando Costa; Bernardo Zaldinar Silva, Coordenador 
Estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS; Roberto 
Chateaubriand Domingues, Presidente do Grupo de Apoio e Prevenção à 
AIDS- GAPA-MG -; Dária Alcaino Dai Zoffo, Presidente do Grupo VHIVER; e 
Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que deu origem a este 
evento. 

Registro de Presenças 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, das 

Sras. Débora Correa Teixeira, Diretora Clínica do Hospital Eduardo de 
Menezes, da FHEMIG; Sueli Maria do Nascimento, Presidente do Grupo 
Solidariedade; Rosilene Araújo Santiago, Coordenadora do Programa Mulher 
e Saúde; e Marly Rezende Vargas, Assistente Social da Clínica Nossa 
Senhora da Conceição. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber os representantes de 

órgãos governamentais e entidades de defesa dos portadores do vírus da 
AIDS, para discutir os aspectos da doença em nosso Estado, por ocasião da 
passagem do Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Concedo a palavra ao 
Deputado Edson Rezende, autor do requerimento que deu origem a este 
evento. 

Palavras do Deputado Edson Rezende 
Sr. Presidente desta Mesa, Deputado José Braga, 1 '-Vice-Presidente da 

Assemb.léia Legislativa; Exmo. Sr. Hilton Brant, representando o Secretário 
de Estado da Saúde, Dr. Armando Costa; Exmo. Sr. Bernardo Zaldinar Silva, 
Coordenador Estadual da Rede Nacional de Pessoas vivendo com HIV e 
AIDS; Exmo. Sr. Roberto Chateaubriand Domingues, Presidente do Grupo de 
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Apoio e Prevenção à AIDS - GAPA -; Exma. Sra. Dária Alcaino Da I Zoffo 
Presidente do Grupo VHIVER, Sras. e Srs. Deputados; senhores prese~tes 
às galerias, senhoras e senhores que trabalham na luta contra a AIDS de 
forma voluntária e apaixonada, hoje, na verdade, não seria um momento de 
comemoração, mas de reflexão sobre o grande mal do século, que é o 
problema da AIDS. Hoje, a AIDS é uma pandemia que, nas últimas duas 
décadas, atingiu 33.400.000 pessoas na terra - dados da organização 
mundial de saúde, de dezembro de 1998 -, sendo que, desses, 1.400.000 de 
pessoas da América Latina e cerca de 145.000 casos no Brasil, já 
confirmados, e uma estimativa de 540.000 casos de pacientes infectados. 

Os primeiros casos no .Brasil foram registrados a partir de 1982. Essa 
doença atinge, predominantemente, jovens, sendo que 82% dos casos 
ocorrem na faixa etária de 20 a 44 anos. Tende a ser distribuída ampla e 
igualmente na população. Em primeiro lugar, os homossexuais e bissexuais 
masculinos representavam 70% dos infectados pelos vírus, em 1986, caindo 
para 20%, em 1997. Em contrapartida, os heterossexuais, que 
representavam apenas 3% em 1986, passam a representar 28% em 1997. 
Em terceiro lugar, os usuários de drogas injetáveis, que representavam 5% 
em 86, representam 16% em 97. Isso mostra uma modificação importante no 
perfil das pessoas infectadas. 

Há outros aspectos importantes a serem aventados, com relação aos 
programas de prevenção. Primeiro, houve uma feminilização da doença. Em 
1997, havia 2 homens infectados para cada mulher, sendo que a tendência 
atual é de 1 para 1. Segundo, como conseqüência da feminilização, a 
transmissão vertical, mãe e feto, durante a gestação e a amamentação, 
representam um grande problema no que diz respeito à AIDS infantil. 
Terceiro, ocorre a interiorização da doença. Se, antes, a incidência maior da 
doença era nos grandes centros, hoje, há uma descentralização e está 
presente praticamente em todas as cidades do País. Quarto, há a 
pauperização, isto é, a doença atinge fortemente a população mais pobre. 
Gostaria de citar a reportagem da "Isto E" que diz: "O Mal Muda de Cara. A 
falta de informação e preconceito contra a camisinha deixam mulheres 
pobres e grávidas em situação de risco." Ou seja, essa pauperização 
acumula problemas, não apenas do ponto de vista da pobreza e da fome, 
mas também da doença grave, que ainda não tem cura. Diante desse 
quadro, cabe ao poder público e à sociedade agir solidariamente, visando a 
sua prevenção, controle e tratamento. Certamente, a prevenção deve ser o 
alvo central da ação, levando informações a todas as pessoas, 
principalmente aos adolescentes, utilizando-se, especialmente, a rede pública 
de educação e também a rede privada, para levar a todos os jovens e 
crianças a reflexão sobre a AIDS. 

Uma vez instalada a doença, é necessário oferecer os meios para o seu 
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tratamento. Apesar de ser essa uma responsabilidade de todos, o poder 
público tem de assumir e de cumprir a sua parte. Tal como acontece com 
relação a todas as demais doenças, o direito à saúde deve ser garantido. 

Então, o dia 1° de dezembro representa um momento de reflexão, de 
proposição para o futuro e de luta contra essa doença, que é maligna, porque 
não tem cura. Acima de tudo, este dia é de solidariedade mundial para com 
aqueles que sofrem e padecem de qualquer agravo à saúde. 

Gostaria de finalizar parabenizando as três entidades que estão conosco 
nesta mesa e que representam o conjunto da sociedade organizada e o 
conjunto das organizações, que não se esgotam nessas três entidades; há 
mais duas presentes aqui hoje. Surgirão outras entidades, com certeza, 
porque a tendência de aumento dos contaminados por essa doença é 
inexorável. Por isso, a sociedade tem de estar organizada para ajudar a 
monitorar, a acompanhar e a reivindicar, do poder público e de todas as 
pessoas, esse pensamento de solidariedade e de fraternidade. no 
compartilhamento do sofrimento. Como seres humanos, fraternos precis~mos 
ser, para mudar essa sociedade. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Bernardo Zaldinar Silva 
Boa-tarde. Gostaria de cumprimentar os componentes da Mesa, o Plenário 

e as galerias. Como foi muito bem dito, o dia 1° de dezembro é um dia de 
reflexão sobre a solidariedade. Enquanto pessoa portadora do HIV, membro 
da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS e estando dentro da 
Assembléia, gostaria que esse dia representasse todos os dias do ano. É um 
momento de reflexão, realmente. 

Tivemos alguns avanços, mas ainda não temos uma assistência boa. 
Vemos o Hospital Eduardo de Menezes, centro de referência do Estado, na 
condição em que está; vemos o centro de referência e de tratamento, no 
caso, o ADIP, onde faço controle, sem farmácia básica, sem medicamentos 
para as doenças oportunistas. O seu direito de cidadão está sendo violado. 
Gostaria de trazer esse questionamento e colocar essa realidade, porque não 
só eu a vivencio, mas também milhares de pessoas que vivem com HIV e 
AtOS no Brasil, principalmente no nosso município. 

Quero cobrar desta Casa ações mais diretas, principalmente com relação à 
assistência, direcionadas aos cidadãos que vivem com HIV e AIDS. Muito 
obrigado. (-Palmas.) 

Palavras do Sr. Roberto Chateaubriand Domingues 
Boa-tarde. Gostaria de agradecer a iniciativa do Deputado Edson Rezende, 

por estarmos, aqui, hoje, compartilhando as nossas preocupações, e de 
lamentar o fato de que, novamente, excetuando-se as galerias, vemos que 
estamos falando sempre para as mesmas pessoas. Pensávamos que íamos 
encontrar a Casa cheia de oe·putados para quem falar. É uma pena que os 
nobres Deputados tenham pensado que a sessão especial é uma sessão à 
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qual não precisam comparecer. Isso é uma pena. Mas agradeço a 
presença dos Deputados· que aqui estão e peço que comentem sobre a 
reunião nas suas bancadas, levando a discussão adiante. 

O dia 1° de dezembro, historicamente, é dedicado à celebração da. nossa 
luta contra a epidemia. Não é à toa que esse dia é em dezembro, porque é o 
momento, simbolicamente, justamente por ser f1nal de ano, em que 
repensamos as ações efetivadas e implementadas e planejamos as ações 
para o próximo ano. Nesse sentido, é um dia privilegiado, uma vez que temos 
a noção exata do que conseguimos fazer e construir, para avaliarmos. _ 

Estava comentando mais cedo com os companheiros, numa man1festaçao 
que houve na praça, sobre a estranheza desse dia. Ao que me parece, 
existia uma combinação do cansaço das ONGs e dos militantes, de um lado, 
e uma indiferença da população, de outro. 

Se formos pensar no porquê dessa situação, veremos que, há mais de dez 
anos, vamos à praça todo 1° de dezembro para fazer as mesm?s 
reivindicações, mas não necessariamente com a mesma intensidade. As 
vezes, vimos a praça para reivindicar com maior intensidade a ausêncoa de 
politicas públicas mais eficazes e consistentes, tanto em relação a prevenç~o 
quanto em relação à assistência. Neste ano, estamos vivendo uma sotuaçao 
extremamente complicada na rede pública, de assistência, com o 
sucateamento cada vez maior do Hospital Eduardo de Menezes. Nós, das 
ONGs presentes, denunciamos, há duas semanas, a situação desse hospital, 
tendo em vista uma fala da Sra. Débora, aqui presente, proferida no 11 
Encontro Mineiro de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, em Contagem, 
referindo-se à sua situação delicada. Qual não foi a nossa surpresa quando, 
após a nossa denúncia, a direção do hospital se posicionou, di~endo que 
estava tudo OK. O seu Diretor disse que, absolutamente, nao estava 
havendo nenhum tipo de problema. E nos assustamos ainda mais com a fala 
do Superintendente da FHEMIG, que teve a audácia de dizer que o problema 
existia porque os pacientes estavam vivendo mais e que essa hostona de o 
paciente viver mais colocava em risco todo o planejamento do sistema de 
saúde, uma vez que, por exemplo, a farmácia, ficava desestabollzada. 
Novamente percebemos que o poder público acaba por trabalhar, 
exatamente, com a lógica perversa do deslocamento da responsabilidade, ou 
seja, o que era da ordem do poder público passa a ser da ordem do S~Jeoto. 
Já vimos o mesmo acontecer com o estupro, quando a mulher, de votoma, 
passa a ser a ré, por ser "assanhadinha", usar minissaia, etc. A fome também 
é culpa da população: quem mandou comer tanto? Sendo assim, voltamos ao 
problema: quem mandou viver tanto? Se os pacientes com AIDS tovessem 
morrido, talvez as pessoas não estivessem passando por problemas desse 
tipo. (-Palmas.) 

Portanto, não devemos estar apenas cobrando e denunciando. Devemos 
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apresentar uma pauta de reivindicações para monitorar, de fato, como 
disse o Deputado Edson Rezende, as nossas ações e as do Governo, de 
modo a poder, em um dia 1° de dezembro no futuro, estar celebrando uma 
conquista, em vez de reivindicar direitos todo o tempo. Na verdade, não 
deveríamos estar reivindicando direitos o tempo todo. A partir do momento 
em que temos que estar cobrando-os o tempo inteiro, durante dez anos, algo 
errado está acontecendo neste Pais no que diz respeito à saúde e à 
educação. Sendo assim, gostaria que os Deputados presentes levassem 
essa questão em consideração e, de seus lugares, enquanto legisladores, 
pudessem ter ações concretas de modo a cobrar do Executivo ações tão 
concretas quanto as suas, de modo que a população não precisasse escutar 
das pessoas, como, por exemplo, do Superintendente da FHEMIG, 
afirmações tão absurdas e indignas. 

Gostaria que pudéssemos estar unindo esforços, de fato. Temos escutado 
tanto sobre a questão das parcerias entre o Governo, as ONGs e a 
população que ficaríamos muito felizes se, de fato, essas parcerias fossem 
viabilizadas, para que, em um determinado momento, pudéssemos falar: 
finalmente vencemos a AIDS. Se não conseguirmos vencê-la, ficaremos 
felizes por, pelo menos, termos enfrentado essa epidemia com dignidade, e 
não com arremedos de ações. Precisamos, realmente, implementar políticas 
públicas claras e definidas para que, em um futuro breve, possamos celebrar, 
em vez de apenas reclamar. Obrigado.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Com prazer, registramos a 
presença da Sra. Alzilene Araujo Santiago, Coordenadora do programa 
Musa, Mulher e Saúde, e da Sra. Marli Resende Vargas, assistente social da 
Clinica Nossa Senhora da Conceição. 

Palavras da Sra. Dária Alcaino Dai Zoffo 
Obrigada. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar 

nesta Casa. Faço minhas as palavras do Roberto, com relação ao fato de 
falar sempre para as mesmas pessoas e, infelizmente, tendo de reclamar, 
tendo de denunciar sempre as mesmas coisas. A campanha deste ano fala 
de diálogo. Onde está o diálogo? O diálogo que pedimos, que cobramos é o 
diálogo com as autoridades, ou seja, devemos encontrar, juntos, soluções, 
porque também não está certo estarmos sempre, de um lado, reclamando e 
ouvindo sempre as mesmas respostas do outro lado: não há verbas, não dá, 
não é possível, existem outras prioridades. Acredito que a saúde no Pais, e, 
principalmente, no Estado de Minas Gerais, seja uma das prioridades. 

Portanto, ao falarmos em diálogo, temos de, juntos, encontrar soluções, a 
fim de que esse diálogo seja aberto à sociedade, a todas as organizações 
que trabalham para isso. Como disse o Deputado Edson Rezende, são todos 
voluntários. É um trabalho árduo, que exige adrenalina violenta durante todo 
o tempo, porque encontra mil dificuldades, indiferença, preconceito e 
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incompreensão, sem considerar a falta de recursos humanos e de verbas. 
Neste momento, em nome do Grupo VHIVER, peço a esta Casa que se faça 
mais presente, que abra esse diálogo, que não fique somente nas palavras 
ou em promessas, mas que empreenda ações, para que, juntos, superemos 
todas as dificuldades e encontremos uma forma para que, no próximo 1° de 
dezembro, possamos chegar aqui e não só falarmos o que estamos falando 
hoje e falamos nos anos anteriores, mas também possamos dizer obrigado, 
porque vocês realmente juntaram-se a nós e, assim, conseguimos avançar. , 
Obrigada. 

Gostaria que me fosse permitido chamar a Mônica, da ASTEMG, para falar · 
um pouquinho sobre a situação do Hospital Eduardo de Menezes. 

O Sr. Presidente - A Presidência acolhe a sugestão e convida a Sra. 
Mônica para falar da tribuna. 

Palavras da Sra. Mônica Abreu 
Boa-tarde. Gostaria de agradecer às ONGs por estar partici panda das 

atividades do dia de hoje. Não estou muito capacitada nem tenho tanta 
experiência quanto vocês para discutir a questão da discriminação. Enquanto 
Diretora da ASTEMG, que é o sindicato dos trabalhadores do Eduardo de 
Menezes, juntamente com os meus companheiros presentes, não poderia 
deixar de solidarizar-me com vocês, que tiveram a coragem de entrar no 
Hospital Eduardo de Menezes e fazer denúncias. Hoje, temos 31 leitos 
desativados. Na semana passada, quando vocês foram, eram 28 leitos 
desativados. Além disso, foi denunciada a falta de medicamentos, não havia 
nem sabão para as funcionárias limparem o chão. 

Vocês, das ONGs, foram para dentro do hospital, e não tiveram - como o 
Roberto falou - nenhuma solidariedade dos que administram a FHEMIG, 
tendo em vista o que a Superintendência falou: o problema não é meu, não 
somos nós que resolvemos isso. Então, se não fossem vocês, das ONGs, 
não estaríamos aqui denunciando. 

Vejo, também, com muita tristeza a falta de diálogo dos que são os 
representantes da população mineira, os Deputados ausentes. Mas acho que 
o papel das ONGs é mesmo esse - falar para quem quer escutar. Estão 
fazendo a sua parte, quem não quer escutar ... 

Especificamente no Hospital Eduardo de Menezes, a questão é da rede, 
não fica só naquele hospital. Ontem, tínhamos 8 pessoas no Hospital Júlia 
Kubitschek buscando internação, porque no Hospital Eduardo de Menezes 
não estão internando mais. Eram cinco para a enfermaria masculina e três na 
feminina. Sequer temos tubos para colher sangue no Hospital Eduardo de 
Menezes. A primeira fala do Deputado foi muito procedente, qual a ' 
responsabilidade do poder público diante do tratamento da saúde? Qual é 
essa responsabilidade? É muito fácil vir aqui neste dia e falar: temos o 
compromisso. As respostas que as ONGs tiveram da Superintendência da 
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Por último, quero dizer que fiquei muito emocionada quando recebi esse 
símbolo aqui, que representa a luta e a resistência contra o preconceito aos 
portadores de HIV. Ofereço esse símbolo ao Superintendente da FHEMIG 
que deveria não só estar usando-o, mas também utilizando seu poder: 
enquanto Superrntendente, para fazer com que o Hospital Eduardo de 
Menezes volte a abrir, que melhore. Os trabalhadores que estão lá têm · 
contrato administrativo e estão sendo ameaçados. Qualquer denúncia que 
fizerem serão demitidos, como já aconteceu há dois anos. Os que lá 
denunciaram foram demitidos, num total de 6 pessoas. Temos toda a 
solidariedade aos trabalhadores que estão lá, vivendo sem a mínima 
condição de trabalho e ainda tendo que se calar, senão vão para o "olho da 
rua". Parabéns para vocês, das ONGs. 

Palavras do Deputado Amilcar Martins 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Sras. Deputadas e Srs. 

D~putad?s, a primeira indagação que podem fazer é o que um Deputado que 
nao esta drretamente lrgado à área da saúde tem a dizer sobre o Dia 
Internacional de Combate à AIDS. 

A primeira palavra que tenho a dizer é que o problema da AIDS não é um 
problema de. grupos específicos, profissionais específicos ou segmentos 
especrficos. E um problema de toda a sociedade, uma responsabilidade de 
todos nós, como cidadãos. E para nós, que temos funções públicas no nosso 
Estado, uma responsabilidade maior, um compromisso maior ainda do que o 
de outros cidadãos. 

Quero, rapidamente, fazer duas observações. A primeira reafirmar o nosso 
compromisso como cidadãos e como co-responsáveis pela coisa pública no 
nosso Estado, a fim de cobrar do poder público políticas de prevenção à 
AIDS, campanhas de prevenção, assistência .a portadores de HIV e a 
soropositivos, enfim, políticas públicas efetivas que saiam do discurso como 
foi dito aqui, e que possam ajudar o conjunto de toda a sociedade. ' 

Em segundo lugar, quero dar uma palavra de agradecimento e de 
reconhecimento. Tenho tido o privilégio, nos últimos anos, de conviver com 
um grupo de pessoas maravilhosas, pessoas sérias, dedicadas, que têm 
dado parte rmportante de sua vida ao trabalho de prevenção ou de 
acompanhamento, solidariedade e companheirismo a portadores do HIV. 

Quero cumprimentar e prestar a minha homenagem - e creio que posso 
falar em nome de todos os Deputados desta Assembléia Legislativa - a todas 
as pessoas que estão aqui: do Grupo VHIVER, do GAPA, da Casa Florescer, 
de todos os movimentos que, em cada dia do ano, nos 365 dias, têm como 
principal_ compromisso a solidariedade, o companheirismo com a luta pela 
prevençao, solrdarredade e acompanhamento dos portadores de HIV. A todos 
uma palavra de incentivo e de agradecimento em nome do povo de Minas 
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Gerais. 
A luta não é em vão. Temos boas e más notícias em relação à AIDS, em 

nossos dias. Uma boa notícia é que hoje é possível, através de políticas 
públicas conseqüentes e de contato cor:' os p~rtadores de HIV, melhorar as 
condições de vida dessas pessoas. E possrvel que tenham vrda d1gna, 
honrada e produtiva. É possível, enfim, que participem conosco do esforço de 
construção da nossa sociedade. 

A má notícia é que, apesar de todo o esforço, ainda é enorme e crescente 
0 número de pessoas soropositivas. Estamos falando de 30 milhões de 
pessoas no. mundo, estamos falando de 11. ~ilhões de pessoas que já 
morreram. E preciso estarmos atentos. Se nao fosse o trabalho desses 
grupos, desses abnegados, mais que do poder público, penso que hoje 
estàríamos vivendo uma situação de tragédia. A todos, portanto, uma palavra 
de incentivo, e muito obrigado, em nome do povo de Minas Gerais. (-
Palmas.) 

Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
Exmo. Sr. Presidente, Deputado José Braga, em nome do Presidente, 

quero cumprimentar os Deputados presentes, os nossos convidados, 
pessoas que vieram dar essa demonstração neste dia tão importante par<; a 
humanidade, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A Assemblera 
Legislativa está transformando este horário normal de reunião num horário de 
testemunho da perseverança dos grupos não-governamentais, da 
solidariedade das pessoas em favor de milhares e milhares de pessoas 
portadoras do vírus da AIDS. Como médico, como participante da Comissão 
de Saúde, não poderia deixar passar despercebida esta data. V 1m aqUI, hoJe, 
para também dar o meu testemunho de tantos anos em que tenho 
acompanhado a luta dessas pessoas, o sofrimento na busca de uma 
alternativa para essa doença, que alcança patamares cada vez mais altos e 
que tem contaminado milhares de pessoas no mundo todo. O problema 
merece, portanto, acima de tudo, como disse o Deputado Amilcar Martins, 
uma reflexão responsável das autoridades em busca de alternativas. 

Só quero citar um fato que me chamou a atenção. Estava fazendo uma 
visita a uma pequena cidade do Norte de Minas, ltacambira, e, nesse dia 
dedicado à saúde do povo, o Prefeito estava inaugurando algumas obras na 
área da saúde pública. O que me chamou a atenção foi a palestra proferida 
pelo Dr. Décio Gontijo, um dentista de Montes Claros, representante do 
GAPA, que ali, numa cidadezinha pequena, de pouco mais de 5 mil 
habitantes, estava chamando a atenção da população para os perigos da 
contaminação pelo vírus da AIDS e quanto aos cuidados que se deve ter 
para evitá-la. Perguntei-lhe como era a sua palestra, como era a sua luta. 
Respondeu: "Tenho percorrido todas as cidades do Norte de Minas, com 
recursos do meu bolso, recursos próprios, trazendo esse ato de solidariedade 
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e essa informação aos pequenos municípios do Norte de Minas, mesmo 
àqueles que têm a felicidade de não ter nenhum caso de sintoma da AIDS ou 
algum portador do vírus". Disse, mais, que essa era a sua luta e que só se 
combate a AIDS prevenindo. "De nada adiantaria eu chegar a uma cidade 
com alto índice de infecção pelo vírus da AIDS e falar sobre a prevenção. 
Tenho de procurar orientar a juventude agora, enquanto ainda não existe 
nada". O que me disse chamou-me a atenção e faz recair sobre nós uma 
responsabilidade muito grande. Há quatro anos, fui autor de um projeto que 
estabelece uma campanha no Estado contra o vírus da AIDS, a qual ajudava, 
inclusive, a orientar os portadores do vírus e dava uma orientação psicológica 
a seus familiares. Nosso projeto foi aprovado há quatro anos. Talvez, na 
ocasião, fosse o único com esse fim que tramitava em todo o Brasil; foi até 
copiado pelos outros Estados brasileiros. Estamos, constantemente, 
cobrando do Secretário da Saúde do nosso Estado, do Ministério da Saúde 
ações nessa área. Quero, então, Deputado Edson Rezende, dizer a V. Exa. -
que é Presidente da Comissão de Saúde, Comissão que tem a felicidade de 
contar também com o Deputado Adelmo Carneiro Leão -, que, além da 
solidariedade, estamos conscientes da nossa responsabilidade. O 
representante da rede FHEMIG falou, em alto e bom som, da necessidade de 
se fazer um trabalho de conscientização de sua importância para Minas 
Gerais. Não se pode imaginar que um hospital venha desativar leitos, 
enquanto existe uma fila de pessoas que precisam de tratamento, de 
internamento. E a FHEMIG, dentro da concepção da Comissão de Saúde, vai 
merecer uma Comissão Especial nesta Casa, para analisar a rede FHEMIG a 
partir dos primeiros dias do ano 2000, porque não se pode conceber que o 
Superintendente de uma rede dessa natureza, com mais de 20 hospitais, 
diga que não conseguiu recursos junto ao Tesouro do Governo do Estado, 
porque a FHEMIG vai cair por terra, vai desmoronar. E essa responsabilidade 
é de todos nós. Fica aqui o compromisso nosso, dos médicos da Comissão 
de Saúde, de, nos primeiros dias do ano 2000, criarmos uma Comissão 
Especial, e se possível, até uma CPI para analisar a rede FHEMIG, ver o que 
o Estado precisa fazer e qual a responsabilidade do Estado para poder injetar 
recursos na única :ede de hospital que faz parte, genuinamente, da rede 
pública do Estado. E um compromisso que esta Casa faz. E um compromisso 
que, como médico e Deputado Estadual, integrante da Comissão de Saúde, 
faço. Vamos nos imbuir dessa responsabilidade, porque não basta assistir, 
passivamente, às denúncias. Podem ter a certeza de que essas providências 
serão tomadas a partir do ano 2000. Parabéns a vocês; recebam o nosso 
total e irrestrito apoio, a nossa solidariedade e o nosso reconhecimento pelo 
trabalho humano e bonito; pelo trabalho cristão que fazem e, talvez, o único 
trabalho que dá resultado e que é feito por órgãos que não têm nenhuma 
ajuda do Governo Federal, mas que tem uma folha de serviço e um resultado 
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espetacular em favor da solidariedade do ser humano. Parabéns. 

o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, o Deputado Carlos Pimenta 
falou sobre a rede física da FHEMIG. Somente a título de informação, quero 
dizer que a Comissão de Saúde apresentou emenda ao orçamento no valor 
de R$2.400.000,00 para a rede da FHEMIG, que muito nos preocupa. 

A Comissão de Saúde está aberta ao debate, não só em relação à AIDS, 
como também a outras questões. Apresentamos seis emendas para a 
FHEMIG, a FUNED, a HEMOMINAS, os dependentes químicos e a 
municipalização solidária. Falo isso a título de informação para todos. 

Palavras do Sr. Presidente 
Senhores e Senhoras, ao longo da história, a humanidade convive com·. 

endemias e epidemias que têm custado a vida de milhares de pessoas. 
Assim foi com a peste negra, na Idade Média, da mesma forma que com a 
varíola e a febre amarela. 

O século XX - mais precisamente na década de 80 - viu aparecer nova e 
letal enfermidade, que é a Síndrome da lmunodeficiência Adquirida - AIDS. 
Trata-se de doença insidiosa que leva não só ao padecimento físico 
extremado e muitas vezes à morte, como também à discriminação social em 
relação aos doentes. 

Nesses quase 20 anos, desde que a AIDS surgiu, a ciência contabilizou 
poucos avanços no caminho para a cura. A imunização por meio de vacina 
parece ainda ser uma realidade distante, enquanto a posologia indicada para 
os enfermos está longe de garantir a eles boa qualidade de vida. 

Nesse panorama, assume importância a medicina preventiva, isto é, a 
orientação e a assistência à população, para que a doença seja evitada. Por 
outro lado, é necessário implantar políticas efetivas para apoio aos pacientes: 
sua adequação ao meio social, seus direitos trabalhistas, suas demandas de 
tratamento são pontos que a sociedade deve considerar como prioritários. 

Coerentemente com tal preocupação, a Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais - sempre atenta à questão dos direitos humanos e da 
cidadania - promove a reunião de hoje. Aqui estamos, nesta data que 
assinala o Dia Internacional de Luta Contra a AIDS, para discutir a matéria 
com os representantes de entidades e órgãos empenhados no trabalho de 
atendimento e defesa dos portadores do vírus HIV. 

Neste momento em que as estatísticas indicam o recrudescimento da 
enfermidade - agora envolvendo homens e mulheres de igual maneira - este 
evento é grandemente oportuno. Apresentamos, portanto, as boas-vindas ' 
deste Legislativo a todos os que atenderam a nosso convite, certos de que 
sairemos daqui com as informações e o dimensionamento atualizado sobre a 
tormentosa questão. Muito obrigado! . 

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos dema1s 
convidados pela honrosa presença . 
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ATADA 54 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 30/11/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo 

Sumário: Comparecimento- Abertura - 1• Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Palavras do Sr. Presidente- Questões de ordem - Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins- Antônio Carlos Andrada- Antônio Genaro-
Antônio Júlio - Antônio Roberto- Arlen Santiago- Bené Guedes - Bilac Pinto-
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano 
Batista- Hely Tarqüínio- João Leite- João Paulo- João Pinto Ribeiro- Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha - Marco Régis- Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George- Paulo Piau - Rêmolo Aloise 
- Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Ás 20h12min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
·O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos termos do edital de 

convocação, a Presidência vai passar à 2• Parte da reunião, com a discussão 
e a votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os 

Projetos de Lei n°s 229, 51, 93, 108 e 118/g9 e o Projeto de Resolução n' 
309/99, apreciados na reunião ordinária realizada hoje, à tarde; o Projeto de 
Lei n° 147/99, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à 
Comissão de Fiscalização Financeira; o Projeto de Lei n° 351/99, que 
recebeu, na mesma reunião,' um substitutivo e foi devolvido à Comissão de 
Fiscalização Financeira; os Projetos de Lei n°s 262 e 279/99, que, também 
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na mesma reunião, tiveram sua discussão adiada por cinco dias. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, em razão de termos estado a 

tarde inteira participando de reunião de comissão, debatendo, discutindo e 
votando matérias que estão em tramitação nesta Casa, não pudemos nem 
encaminhar, nem discutir, nem fazer a declaração do voto de um projeto de 
lei de nossa autoria, que é o Projeto do SIAFI-Cidadão. 

Reputo o Projeto SIAFI-Cidadão da maior importância para a sociedade 
mineira, para a sociedade organizada, para as Câmaras Municipais e para as' 
entidades de classe, uma vez que dá transparência à coisa pública. Vai 
permitir ao cidadão mineiro acompanhar a arrecadação do Estado e aJ 
aplicação dos recursos, ou seja, o cidadão poderá acompanhar, passo a 
passo, a execução orçamentária de Minas Gerais. Trata-se, portanto, de um 
instrumento que está colocando nas mãos da sociedade a possibilidade de 
acompanhar o trabalho dos seus representantes. 

Com a aprovação do projeto, já não será preciso que os Deputados 
informem aos municípios que determinado recurso está sendo liberado. Por 
intermédio do SIAFI, do computador, os municípios terão acesso direto a 
essa e a outras informações. Isso vai permitir que os recursos sejam mais 
bem-aplicados, vai evitar a corrupção e possibilitar a otimização da aplicação 
dos recursos. 

Agradeço a sensibilidade dos parlamentares que, por unanimidade, 
aprovaram o projeto. E que fique registrada minha satisfação por ter podido 
contribuir um pouco mais com o processo de tornar transparente a coisa 
pública no Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser respondida. Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. Antes, a 
Presidência gostaria - tenho a certeza de que em nome de todos os 
companheiros desta Casa - de dar as boas-vindas a V. Exa. Pela sua 
aparência, podemos perceber que correu bem a cirurgia a que V. Exa. se 
submeteu. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Gostaria apenas de lembrar a todos que, há quatro anos, colocávamos no ar 
a TV do Legislativo. Neste dia 30, ela está completando quatro anos de c" 
existência. · ~ 

Essa data não podia passar despercebida; pois, hoje, conseguimos entrar 
nas casas dos mineiros, mostrando o nosso trabalho, abrindo as portas desta · 
Casa. Tenho a certeza de que, com o empenho de V. Exa. no incremento do 
trabalho da TV do Legislativo, deveremos chegar, ao final do próximo ano, 
corn mais de 250 municípios conectados. Esse é o trabalho que esta Casa 
vem fazendo com qualidade. ·r 

Gostaria de parabenizar todos os funcionários dessa tevê, como o Cláudio, 
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que começou a trabalhar nela desde a primeira hora. Vou ter a 
oportunidade, no próximo ano, de mostrar a todos os Deputados e à 
população mineira como nasceu essa idéia. Conseguimos resgatar os 
arquivos desta Casa, nos quais está registrada a primeira vez em que subi à 
tribuna para pedir a criação da TV do Legislativo, ainda com uma imagem 
muito precária, porque, na época, o sistema de vídeo era outro. Hoje, temos 
qualidade. 

Enfim, uso este microfone, Sr. Presidente, para parabenizar V. Exa., todos 
os companheiros da TV do Legislativo e esta Casa, que mostra, sem dúvida, 
através da TV, com o belo trabalho que fazem os Deputados, que Minas 
Gerais vem dando resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

"quorum" para a votação de propostas de emenda à Constituição e, não 
havendo outras matérias em pauta, encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 1° de dezembro, às 
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, 
também de amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, ficando 
desconvocada a reunião extraordinária de amanhã, dia 1°, ás 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS 
HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 

. FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dezessete horas e quinze minutos do dia quinze de abril de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza 
Lara e Sargento Rodrigues, membros da Comissão de Direitos Humanos; 
Jorge Eduardo de Oliveira, Arlen Santiago, Chico Rafael, Eduardo Daladier, 
João Leite (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por indicação da 
Liderança do PSDB) e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão 
de Administração Pública; Mauro Lobo, Antônio Andrade, Marcelo Gonçalves, 
Rogério Correia e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Rêmolo 
Aloise, por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes também os 
Deputados Paulo Pettersen, Agostinho Silveira e lrani Barbosa. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de recuerimento do 
Deputado Gylcon Terra Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada· e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que reunião se destina a apreciar os 
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pareceres para o 1 o turno, no âmbito das Comissões, do Projeto de Lei n° 
182Jg9, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a readmissão 
e a reforma disciplinar de praças excluídas da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais. Com a palavra, o Deputado João Leite, relator da matéria pela 
Comissão de Direitos Humanos, emite seu parecer, que conclui pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2. Na fase de discussão do 
parecer, o Deputado Sargento Rodrigues solicita ao Presidente que 
suspenda a reunião por 1 O minutos. Reabertos os trabalhos, usam da palavra 
para discutir o parecer, os Deputados Glycon Terra Pinto, Maria Tereza Lara, 
Sargento Rodrigues, João Leite, Chico Rafael e Paulo Pettersen. Estes dois 
últimos apresentam, cada um por sua vez, propostas de substitutivos e uma. 
proposta de emenda, esta de autoria do Deputado Paulo Pettersen, que não· 
são acatadas pelo relator. Encerra-se a fase de discussão, o Presidente 
anuncia que votam pela Comissão de Direitos Humanos os Deputados João 
Leite, Gylcon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara e Sargento 
Rodrigues. Colocado o parecer em votação, salvo proposta de emenda e 
substituivos apresentados, fica aprovado o parecer do relator, ficando 
prejudicados as propostas de substitutivos e a proposta de emenda 
apresentadas. Ato continuo, a Presidência passa a palavra ao Deputado 
Arlen Santiago, relator da matéria pela Comissão de Administração Pública, 
que emite seu parecer cocluindo pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 3 com a Emenda n° 1, apresentados. Na fase de discussão, 
usa da palavra o Deputado Chico Rafael, que apresenta proposta de 
substituivo, a qual não é acatada pelo relator. O Presidente anuncia que 
votam pela Comissão de Administração Pública os Deputados Eduardo 
Daladier, João Leite, Arlen Santiago, Chico Rafael e Sebastião Costa.' 
Colocado em votação, o parecer do relator, salvo proposta de substituivo 
apresentada pelo Deputado Chico Rafael, é aprovado pela Comissão com 
voto contrário do Deputado Chico Rafael. Fica prejudicada a proposta de 
substitutivo apresentada pelo Deputado Chico Rafael. Na ausência do 
Deputado Márcio Cunha, relator da matéria pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
Marcelo Gonçalves, que emite seu parecer que conclui pela aprovação do 
projeto na forma do Substituivo n° 4. Na fase de discussão, usam da palavra 
os Deputados Sargento Rodrigues, Maria Tereza Lara, Mauro Lobo, Paulo-
Pettersen, Rogério Correia e Chico Rafael, que apresenta proposta de : 
substitutivo, que não é acatada pelo relator. Votam pela Comissão de · 
Fiscalização Financeira e Orçamentária os Deputados Antonio Andrade, 
Mauro Lobo, Marcelo Gonçalves, Rogério Correia e Sebastião Costa. 
Colocado em votação, o parecer do relator é aprovado, ficando prejudicada a 
proposta de substituivo apresentada pelo Deputado Chico Rafael. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini - Agostinho Patrús - Doutor 

Viana - Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Costa - Olinto Godinho -
Antônio Júlio - Mauro Lobo - Arlen Santiago - Maria Tereza Lara - Adelmo 
Carneiro Leão - Durval Ângelo- João Leite- Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 11" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às onze horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau e Dimas Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que, nos termos do edital de 
convocação, a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e, a 
seguir, designa o Deputado Luiz Fernando Faria para relatar, no 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 13/99, da Deputada Maria José Haueisen. Encerrada a 1• 
Parte da reunião, a Presidência passa à 1" Fase da Ordem do Dia com a 
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Dimas Rodrigues, relator da Emenda n° 
7 apresentada no 1° turno, em Plenário, ao Projeto de Lei n° 497/99, do 
Governador do Estado, emite parecer concluindo pela aprovação da emenda. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião e nada mais havendo a tratar, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Di mas Rodrigues. 

ATA DA 26• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Chico Rafael, Sargento 
Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
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matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. 
José Marcos de Lima, Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco, 
e Marcial Antônio Ferreira Fontes, ambos publicados no "Minas Gerais" de 
18/1.1/99 .. A Presidência informa, ainda, que houve distribuição de matérias a 
relatores, cabendo ao Deputado Doutor Viana, os Projetos de Lei n°s 289; 
331 e 395/99, no 2° turno; ao Deputado Agostinho Patrús, o Substitutivo n° 1, 
apresentado em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 396/99 ao 
Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 152/99, no 2° turno; ao Deputado 
Sargento Rodrigues, o Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário, no 1°:·· 
turno, ao Projeto de Lei n° 358/99; e o Projeto de Lei n° 364/99, no 2° turno; 
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, os Projetos de Lei n°s 172/99, no 2° 
turno e 620 e 636/99, no 1°turno. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana, emite 
parecer para o 2° turno, do Projeto de Lei n° 295/99, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Sebastião Navarro 
Vieira emite parecer para o 2° turno do Projeto de Lei n° 449/99, mediante o 
qual conclui pela aprovação da proposição na forma proposta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado Arlen 
Santiago, relator para o 1° turno, das Emendas n°s 2 a 5 e do Substitutivo no 
2, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei n° 448/99, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Agostinho Patrús, que emite parecer pela 
rejeição do Substitutivo n° 2 e das Emendas n°s 2 a 5 e pela aprovação do 
Substitutivo n° 3, que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
relator do Projeto de Lei n° 464/99 no 1° turno, solicita prazo regimental para 
emitir parecer, pedido que é deferido pela Presidência. O Deputado Chico 
Rafael, emite parecer para o 1° turno das Emendas n°s 6 a 9, apresentadas 
em Plenário, ao Projeto de Lei n° 583/99, que conclui pela prejudicialidade 
das Emendas n°s 6 a 9, com a Subemenda n° 2 à Emenda n° 4, que 
apresenta. Na fase da discussão, é apresentada proposta de emenda do 
Deputado Miguel Martini. Encerra-se a fase de discussão. Colocado em 
votação o parecer do relator, salvo a proposta de emenda apresentada, este 
é aprovado. Em seguida, é colocada em votação e rejeitada a proposta de 
emenda apresentada. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. É colocado em votação e aprovado o Requerimento n° 902/99, do 
Deputado Gil Pereira. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de proposições da Comissão. É apresentado requerimento do 
Deputado Márcio Cunha, em que solicita seja realizada reunião conjunta das 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n° 483/99, 
que altera a Lei n° 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o IPSEMG. Colocado 
em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana -Agostinho Patrús -

Chico Rafael -Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA 26' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo 
Morais, Fábio Avelar, Adelino de Carvalho. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A seguir é lida a seguinte 
correspondência: oficio contendo cópia da moção de congratulação com a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de autoria do Vereador à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, Paulo Augusto dos Santos (Paulão), pela 
postura combativa diante da privatização da Represa de Furnas; e oficio 
contendo cópia de documento produzido por moradores de Juiz de Fora 
sobre a instalação de indústria na Bacia Hidrográfica da Represa de São 
Pedro. O Presidente, Deputado Cabo Morais, informa que a reunião se 
destina a apreciar as matérias constantes na pauta. Dando prosseguimento, 
a Presidência designa relatores para as seguintes matérias: Substitutivo n° 2 
ao Projeto de Lei n° 4/99, em 1° turno- Deputado Antônio Roberto; Projeto de 
Lei n° 458/99, em 2° turno - Deputado Fábio A velar. Ato continuo, passa-se à 
2' Fase da reunião, compreendendo a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenario da Assembléia. O Deputado Fábio Avelar, 
rélator do Projeto de Lei n° 569/99, em turno único, emite parecer pela 
aprovação do projeto, que altera o art. 1° e o paragrafo único do art. 2° da Lei 
no 10.821, de 22/7/92. e dá outras providências. A Presidência passa à fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenario. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 903/99. O 
Deputado Fábio Avelar apresenta requerimento em que solicita seja 
aprovada a constituição de um grupo de trabalho no âmbito desta Comissão 
para proceder a estudos visando a dar prosseguimento às sugestões 
oferecidas por ocasião do Debate Público sobre O Setor Pesqueiro no Limiar 
do Próximo Milênio, aprovado por esta Comissão e realizado no dia 10/11/99; 
aprovado. O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento em que solicita 
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seja convidado o Presidente da CEMIG, Djalma Bastos de Morais, com o 
objetivo de discutir o processo de fornecimento de energia elétrica aos 
usuários do Estado; aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradeée a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente- Adelino de Carvalho- Fábio A velar. 
ATA DA 11' REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Chico Rafael, Sargento 
Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. 
Estão presentes, também, os Deputados Adelino de Carvalho, Amilcar 
Martins, Antônio Andrade, Antônio Júlio, Bené Guedes, Carlos Pimenta, 
Dalmo Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues, João Leite, Luiz Tadeu Leite, Marcelo 
Gonçalves, Márcio Kangussu, Rogério Correia, Wanderley Ávila e Álvaro 
Antônio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião . 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, com convidados, a 
administração dos estádios Magalhães Pinto e Felipe Drumond e anuncia a 
presença dos Srs. lsnard José Gautério de Vasconcellos, Presidente da 
Administração dos Estádios de Minas Gerais-ADEMG -; Eduardo Maluf 
Martins, Diretor de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, representando o 
Deputado Federal José Perrella Oliveira, Presidente do citado Clube; Marcos 
Roberto Ribeiro e Vanessa de Souza, ambos representando o Sr. Francisco 
César de Sa Barreto, Reitor da UFMG; Ricardo Belione de Menezes, 
representando o Sr. Nélio Brant, Presidente do Clube Atlético Mineiro; Ângelo· 
Pimentel, representando o Sr. Marcus Vinicius Salum, Presidente do América 
Futebol Clube; Maria Salvador da Costa, Presidente da Federação Mineira de 
Judô; Waldir de Castro, Presidente da Associação de Cronistas Esportivos, e 
Antônio Carlos Flores Carone, Presidente da Federação Mineira de 
Basquete. Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Edgar Martins Maneira 
Júnior, Diretor de Administração e Finanças; Giovanni Detone de Paiva e 
Emane Neto Viana, do Departamento Jurídico; Almir Nogueira, Diretor de 
Infra-estrutura; Flávio Anselmo, Diretor de Promoções e Eventos; Darcy 
Souza Lima, da diretoria; Emerson dos Santos Reis, Chefe de Divisão de 
Ingressos; Dario José dos Santos, Assessor da Presidência, todos da 
ADEMG, e Fernando Souza, Gerente Administrativo do Cruzeiro Esporte 
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Clube. O Presidente informa que o Vereador Ronaldo Gontijo, também 
convidado a participar da reunião, enviou fax justificando sua ausência. O 
Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que originou a reunião, 
solicita esclarecimentos de algumas denúncias de corrupção na ADEMG 
publicadas nos principais jornais mineiros. Usam da palavra, cada um por sua 
vez, lodos os convidados citados. A seguir, segue-se amplo debate, com a 
participação dos Deputados e convidados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. O Deputado Rogério Correia sugere que seja criado um fórum 
para discutir a administração do Mineirão e do Mineirinho. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1999. 
Doutor Viana, Presidente - Arlen Santiago - Sebastião Navarro Vieira -

Chico Rafael -Antônio Júlio. 
ATA DA 163 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada 
Comissão. Está presente também o Deputado Durval Ângelo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimentos do Deputado Marcelo 
Gonçalves, dispensa a leitura das atas da 143 e 15' reuniões extraordinárias 
as quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros d~ 
Comissão presentes. O Presidente, Deputado João Leite, procede à leitura 
da seguinte correspondência: ofícios do Cel. PM José Antoninho de Oliveira 
Chefe do Estado Maior da PMMG, conforme publicação no "Diário d~ 
Legislativo" de 6/1 0/99; do Sr. José Roberto Rezende, Ouvidor de Polícia, 
conforme publicação no "Diário do Legislativo" de 6/10/99; do Sr. Adalclever 
Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário da Segurança Pública, 
conforme publicação no "Diário do Legislativo" de 6/1 0/99; do Sr. Juvercino 
Guerra Filho, Presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Minas 
Gerais, parabenizando esta Comissão pelo trabalho desenvolvido; da Sra. 
Cecília Maria Bouças Coimbra, Coordenadora da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, encaminhando 
material relativo ao lançamento da campanha das Comissões de Direitos 
Humanos dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia; carta da Sra. 
lida Anunciação Moreira, namorada de Luiz Gilberto Pereira da Costa, que 
cumpre pena na Penitenciária Nélson Hungria, informando sobre as 
condições de saúde do detento e solicitando tratamento adequado; oficio do 
Deputado Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
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da Câmara dos Deputados, convidando esta Comissão para participar do 
v Encontro Nacional do Fórum Legislativo de Direitos Humanos; convite da 
Vereadora Jô Moraes para reunião solene de concessão do .Título de 
Cidadão Honorário de Belo Horizonte ao Dr. César Rodrigues Campos, "in 
memoriam"; fax do Sr. José Gregori, Secretário Nacional dos Direitos 
Humanos, conforme publicação no "Diário do Legislativo" de 13/11/99; carta 
do Sr. Fernando Costa, ex-Policial Militar, denunciando irregularidades no 
Centro de Integração do Adolescente - CIA -, em Sete Lagoas. A Presidência 
designa relatores para as seguintes matérias: Projeto de Lei n' 117/99 - ,., 
Deputada Maria Tereza Lara; Projeto de Lei n' 127/99- Deputado Glycon 
Terra Pinto; Projetos de Lei n's 444 e 553/99- Deputado Marcelo Gonçalves. 
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria·. 
constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação 
do Projeto de Lei n' 389/99, no 1' turno, na forma do Substitutivo n' 2, 
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n' 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza Lara), e pela 
aprovação do Projeto de Lei n' 623/99 na forma apresentada (redistribuído 
ao Deputado Marcelo Gonçalves, em virtude da ausência do Deputado 
Glycon Terra Pinto). Passa-se à fase de discussão e votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, ocasião em que é 
aprovado o Requerimento n' 898/99, desta Comissão. Em seguida, passa-se 
à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. São aprovados 
requerimentos do Deputado Durval Ângelo solicitando que esta Comissão 
acompanhe a oitiva do Soldado PM Renato Pereira da Silva, no dia 13/12/99; 
do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita sejam encaminhadas à 
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos denúncias de irregularidades 
ocorridas na cadeia pública de Caxambu e de agressão praticada por 
Policiais Militares contra a Sra. Marlei das Graças Alves Pinto; seja 
encaminhada ao Comandante-Geral da Policia Militar cópia de denúncia de 
agressões praticadas por Policiais Militares de Manhuaçu; sejam solicitadas 
providências ao Presidente da COPASA-MG para se realizar a ligação de 
esgoto de dois imóveis localizados na Rua Clorita, no Bairro Santa Tereza; 
seja realizada audiência pública para se discutir a questão dos prédios 
ocupados por sem-casas no Bairro Santa Tereza; seja realizada audiência 
pública em conjunto com as Comissões de Administração Pública e 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para se discutirem os projetos de lei 
que tratam da organização básica e do efetivo dos bombeiros; da Deputada. 
Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhada denúncia de agressões 
sofridas pelo detento Franco Araújo Prata à Promotoria de Defesa dos 
Direitos Humanos, à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e à 
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Corregedoria-Geral de Polícia Civil para providências cabíveis; do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência pública 
para se discutir proposta de alteração na redação do art 228 da Constituição 
Federal; do Deputado João Leite, em que solicita seja realizada audiência 
pública para se discutir a questão da violência e da tensão social no 
Triângulo e em Almenara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
João Leite,· Presidente- Maria Tereza Lara- Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS 
. OBRAS MUNICIPAIS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Bilac Pinto, Antônio Júlio e Antônio Carlos 
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em 
Virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscnta pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidência 
mforma que a reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão e 
passa a palavra ao relator, Deputado Bílac Pinto, que procede á leitura do 
relatório. Na fase de discussão, o Deputado Antônio Júlio sugere que o 
relatono seja encaminhado á Federação Mineira de Associações das 
Microrregiões de Municípios - FEMAM - e à Associação Mineira dos 
Municípios - AMM -, o que é aceito por todos. Encerrada a discussão, a 
Presidência coloca em votação o relatório final, acrescido da proposta do 
Deputado Antônio Júlio, o qual é aprovado por unanimidade. Em seguida, 
fazem uso da palavra os Deputados Antônio Carlos Andrada e Bilac Pinto 
para suas considerações finais. O Presidente agradece e parabeniza todo; 
os membros da Comissão, bem como toda a assessoria, e informa que o 
conteúdo da reunião se encontra registrado nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva suspende 
os trabalhos por alguns instantes, para a lavratura da ata. Reabertos os 
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à 
leitura da ata, que é lida, aprovada e subscrita pelos membros presentes, e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio - Antônio Carlos Andrada -

Bilac Pinto. 
ATA DA 5• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ás quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Doutor Viana, Antônio Júlio, Arlen Santiago, Chico Rafael e 
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico 
Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A 
Presidência informa que houve distribuição de matérias a relatores, cabendo 
ao Deputado Chico Rafael o Projeto de Lei n° 149/99 no 2° turno, e ao 
Deputado Doutor Viana, os Projetos de Lei n°s 418 e 424/99, ambos no 2° 
turno. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael emite parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 149/99, o qual conclui pela aprovação da matéria no 2° 
turno, na forma proposta. Colocado em discussão, o Deputado Arlen 
Santiago solicita vista da proposição, pedido que é deferido pela Presidência. 
O Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, para, na condição de relator, emitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 
418/99, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Continua com a palavra o Deputado Doutor Viana, para emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei n° 424/99, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria em 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as 
Emendas n°s 4 e 5, da Comissão de Administração Pública. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado .. O Deputado Doutor Viana 
reassume a Presidência e concede a palavra ao Deputado Sebastião Navarro 
Vieira para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 613/99 no 1° turno, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo 
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Administração Pública. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. É apresentado requerimento do 
Deputado Durval Ângelo solicitando realização de reunião conjunta desta 
Comissão com as Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei 
Complementar n° 19/99, que dispõe sobre a Organização básica do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências; e o Projeto de 
Lei n° 701/99, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências, ambos do Governador do Estado. Colocada 
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em votação, é aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Doutor Viana - Chico Rafael - Arlen 

Santiago- Agostinho Patrú:> - Sebastião Navarro Vieira -Sargento Rodrigues. 
ATA DA 26• REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Arlen 
Santiago, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente dá ciência à Comissão 
de correspondência sobre denúncia recebida com relação a tabela SIA-SUS. 
O Deputado Edson Rezende comunica que apresentará requerimento 
solicitando a providência que o caso requer. A Presidência distribui os 
Projetos de Lei n°s 610 e 104/99 ao Deputado Carlos Pimenta; 612, 615 e 
37/99 ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e 46, 585 e 427/99 ao Deputado 
Cristiano Canêdo. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A seguir, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta para que este 
proceda à leitura de seu parecer para o 2° turno, sobre o Projeto de Lei n° 
363/99, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 303/99, no 1 o turno, 
ao Deputado Carlos Pimenta. Este parlamentar procede à leitura do parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 2, da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as Emendas n°s 4 e 5, da 
Comissão de Saúde, ficando prejudicada a Emenda n° 3, da Comissão do 
Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra 
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que procede à leitura de seu parecer 
sobre o Projeto de Lei n° 529/99, mediante o qual conclui pela rejeição do 
projeto. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Presidente passa à discussão e à votação de pareceres sobre proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Arlen 
Santiago solicita seja convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei n° 
557/99, pedido que é deferido pela Presidência. Submetidos a discussão e 
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votação, são aprovados em turno único os Projetos de Lei n°s 575/99 
(relator: Deputado Carlos Pimenta); 579/99 (relator: Deputado Cristiano 
Canêdo). A seguir, o Presidente submete a votação, em turno único, os 
Requerimentos n°s 874 e 914/99, que são aprovados. Ato continuo, o 
Presidente submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 566/99, o qual é aprovado. A seguir, o Presidente passa á 
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Arlen 
Santiago apresenta dois requerimentos. No primeiro solicita seja enviado ao 
Secretário de Estado da Saúde oficio reiterando o requerimento· aprovado 
pela Comissão de Saúde solicitando explicações pelo não-encaminhamento 
do resultado da auditoria realizada pela referida Secretaria na Prefeitura de 
Montes Claros, concluída em 14/10/99, a qual comprovou desvios graves na 
utilização dos recursos do Piso Assistencial Básico - PAB. No segundo 
solicita seja enviado oficio ao Secretário de Estado da Saúde, pedindo 
informar à Comissão se já foi encaminhado ao Ministério Público o resultado 
da auditoria realizada na DRS e na Coordenadoria Oftalmológica, em que 
foram comprovadas seriissimas irregularidades na aquisição de armações de 
óculos pelos referidos órgãos, bem como quais as providências já foram 
tomadas por essa Secretaria. Submetidos a votação, cada um por sua vez, 
são esses requerimentos aprovados. O Deputado Carlos Pimenta apresenta 
dois requerimentos. No primeiro solicita seja pedido ao Secretário de Estado 
da Saúde o envio a todos os municípios mineiros de um exemplar do "Código 
Sanitário", para que os municípios possam adequar suas leis às 
determinações do código estadual. No segundo pede seja enviado oficio ao 
Ministério da Saúde solicitando a doação de um CTI móvel aos municípios 
mineiros que mantém serviços de urgência e emergência pelo SUS. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são esses requerimentos 
aprovados. Logo após, o Deputado Edson Rezende passa a Presidência ao 
Deputado Carlos Pimenta e apresenta requerimento solicitando seja 
encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de esclarecimento sobre os 
critérios adotados para o reajuste de órteses e próteses na tabela SIA-SUS e 
qual o montante de recursos destinados ao pagamento dessa diferença, 
conforme cópia em anexo. Submetido a votação, é essa matéria aprovada. 
Ao retomar os trabalhos, nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999 . 
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira - '' 

Arlen Santiago. •·· 
ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DO NARCOTRÁFICO 

Ás dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 
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novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, 
Antônio Carlos Andrada e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Doutor Viana e Elaine Matozinhos. Havendo número regimental, o Presidente 
"ad hoc", Deputado Marco Régis, declara aberta a reunião, comunica que não 
há ata a ser lida e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente, a designar o relator e a fixar a data e o horário das reuniões 
ordinárias. O Presidente determina à assessoria que proceda à distribuição 
das cédulas de votação e solicita ao Deputado José Henrique que atue como 
escrutinador. Feita a contagem dos votos, o escrutinador registra a presença 
de seis cédulas de votação, tendo o Deputado Marcelo Gonçalves obtido seis 
votos, para Presidente e os Deputados Paulo Piau e José Henrique, 
respectivamente, cinco votos e um voto, para Vice-Presidente. O Presidente 
"ad hoc" declara eleitos os Deputados mais votados, dá posse, como 
Presidente, ao Deputado Marcelo Gonçalves e transfere a direção dos 
trabalhos a este. O Presidente agradece a confiança nele depositada, tece 
alguns comentários sobre sua participação na Comissão, dá posse ao Vice-
Presidente, Deputado Paulo Piau, e designa como relator da matéria 0 
Deputado Rogério Correia. O relator agradece a indicação e solicita ao 
Presidente que, em vista da complexidade e do volume do trabalho, indique 
um sub-relator para ajudá-lo. Ato contínuo, o Presidente indica o Deputado 
Antônio Carlos Andrada para o cargo. Dando seqüência à reunião, os demais 
presentes fazem uso da palavra. De acordo com os membros da Comissão, o 
Presidente fixa as quintas-feiras, às 10 horas, para a realização das reuniões 
ordinárias e de uma reunião informal, com a presença das autoridades 
sugeridas pelo relator, para estabelecer um cronograma de trabalho. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Antônio 

Carlos Andrada - Marco Régis. 
ATA DA 12• REUNIÃO ESPECIAL. DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA -
Às quinze horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo 
de Oliveira, Arlen Santiago, Chico Rafael e Sebastião Navarro Vieira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , 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 
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aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente. informa 
que a reunião se destina a ouvir o Sr. Jacson Carvalho Leite, Diretor-
Presidente da PRODEMGE, que fará exposição sobre a atuação institucional 
desse órgão. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, autor do requerimento 
que originou esta reunião, faz suas colocações iniciais. Em seguida, o Sr. 
Jacson Leite faz explanação sobre o trabalho desenvolvido pela 
PRODEMGE. Registra-se a presença dos Srs. Arthur Vianna, Diretor de 
Negócios; Braz Cataldo, Diretor de Administração; Geraldo Elísio Machado 
Lopes, Assessor da Diretoria de Negócios; Elizabete Carvalho Guadalupe, 
Assessora da Presidência; Nathan Lerman, Superintendente de Marketing; e: 
Roberto Braga, jornalista, todos funcionários da PRODEMGE. Passa-se à' 
fase de debates, com a participação dos Deputados e convidados, cada um 
por sua vez, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
extradordinária a ser realizada hoje, às 18 horas, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues - Agostinho 

Patrús- Arlen Santiago- Durval Ângelo- Doutor Viana. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 20/99 

Altera os artigos 7° e 21 da Lei Complementar n° 53, de 1° de dezembro de 
1999, que estabelece a composição da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os artigos 7" e 21 da Lei Complementar n° 53, de 1° de dezembro 

de 1999, passam a vigorar com a seguinte com a seguinte redação: 
··············-······························-------················· 
"Art. yo - Integram à Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 

de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, 
Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, ltaguara, Juatuba, . 
Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova 
União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio . 
Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, 
Sarzedo e Vespasiano." 

"Art. 21 -O Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, 
Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltabirito, ltatiaiuçú, ltaúna, 
Jabuticatubas, Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, 
São José da Varginha, Sete Lagoas e Taquaraçú de Minas." 

~L---------------------------------------------------~ 



Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Regavam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Alencar da Silveira Júnior 
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Justificação: A atual proposição visa a excluir o Município de ltabirito da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e reincluí-lo no Colar Metropolitano, 
conforme a situação anterior, e de acordo com a vontade dos mandatários 
políticos locais. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Assuntos 
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 38/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
· A propos~ção em tela, do Deputado Amilcar Martins, pretende seja dada a 
denom1naçao de Professor Francisco lglésias ao Anexo da Biblioteca Pública 
Estadual, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade . 
com a Emenda no 1, que apresentou, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, ele o art. 103, 1, "b", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Francisco lglésias, Professor Emérito da Universidade Federal de Minas 

Gera~s, .foi historiador reconhecido como uma das maiores inteligências 
aca~~m1cas em todo o Pais e defensor ardoroso da cultura e do patrimônio 
h1stonco-cultural de Minas Gerais. 

Entre as suas muitas realizações, destacamos a participação junto à 
UNESCO como membro da comissão que escreveu a história universal. 

Crítico feroz dos regimes autoritários, deixou como legado obras de valor 
inestimável para a história de Minas e do Brasil, além de grande contribuição 
para a formação de várias gerações de cientistas, pesquisadores e 
professores. 

Nada mais justo que denominar próprios públicos com o nome de 
personalidades que muito contribuíram para a grandeza de nossa história. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 38/99 com 

a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

r 

z 
< .. o 
~ 
E 
t; 
:E .. 
" "' i!' 

- . ...~~· 
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 16" REUNIÃO DE DEBATES, EM 6/12/99 
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1 • Fase (Expediente): Ata -
2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar n° 20/99 - Projeto de Lei n° 727/99 - Comunicações: 
Comunicações das Deputadas Elaine Matozinhos e Maria. Olívia (2) - 2" 
Parte: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto -Agostinho Silveira- Aílton Vilela -Alberto Pinto Coelho -

Ambrósio Pinto -Antônio Júlio- Antônio Roberto- Arlen Santiago- Bilac Pinto 
_ Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar - João Leite -
José Henrique - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Wanderley 
Ávila 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)- Às 20h11 min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- o Deputado Aílton Vilela, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente . 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 20/99 

-O Projeto de Lei Complementar n° 20/99 foi publicado na edição anterior: 
PROJETO DE LEI N° 727/99 . 

~l_--------------------------------------------------~ 



484 
Declara de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira 

Congregação dos Santos Anjos, em funcionamento no Município de Além 
Paraíba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica deClarada de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira-

Congregação dos Santos Anjos, em funcionamento no Município de Além 
Paraíba. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 2 de dezembro de 1999. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Sociedade Franco-Brasileira - Congregação dos Santos 

Anjos está integrada juridicamente numa única sociedade civil. É uma 
instituição da Igreja Católica, Apostólica, Romana, sem fins econômicos, de 
caráter filantrópico, cuja finalidade estatutária é criar, congregar, dirigir e 
manter instituições que visem a beneficência, a promoção humana, a 
educação, a cultura, a evangelização, o ensino e a assistência aos 
necessitados. 

A referida instituição funciona regularmente e tem uma diretoria composta 
por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exerci cio de seus 
respectivos cargos. 

Reconhecer essa instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas atividades e a 
concretização de todos os seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares, nesta 
Casa, para a aprovação deste projeto de lei. 

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

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Deputadas Elaine 

Matozinhos e Maria Olivia (2). 
2• Parte 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 

2' Parte da reunião, compreendendo comunicações da Presidência e de 
Deputados e pronunciamentos de oradores inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Deputadas Maria Olivia (2) - falecimento 
do Sr. Roberto de Oliveira, ocorrido em 3112199, em Santo Antônio do Monte; 
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e do Sr. Olendino Ferreira Prado, ocorrido em 3/12199, em Belo Horizonte; 
e Elaine Matozinhos - falecimento da Sra. Consuelo Safe, ocorrido em 
23/11/99, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 7, às 20 horas, nos termos 
do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com· 
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na' 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 57' REUNIÃO ESPECIAL, EM 29/11/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de Presença - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Gil Pereira - Palavras do Senador José Alencar 
Gomes da Silva - Apresentação do Coral Haendel - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio 
Júlio - Bilac Pinto -Carlos Pimenta -Chico Rafael -Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Di mas Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão- Eduardo 
Daladier- João Paulo- Jorge Eduardo de Oliveira- Luiz Tadeu Leite- Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Mauro Lobo.- Paulo Pettersen -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira- Wanderley A vila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os.: 
Exmos. Srs. Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais; Sérgio 
Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Senador José 
Alencar Gomes da Silva; Marcos Santana, Vice-Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, representando o Prefeito Municipal, Célio de Castro; Deputada 
Federal Maria Elvira; Vereador César Masci, Presidente da Câmara Municipal 
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de Belo Horizonte; Luiz de Paula Ferreira, Presidente em exerc1c1o da 
FIEMG; Eduardo Prates Otaviane, representando a Associação Comercial de 
Minas Gerais; e Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem 
a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos 

Exmos. Srs. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil; Paulino Cícero 
de Vasconcelos, Secretário de Minas e Energia; Juiz Delmival de Almeida 
Campos, representando o Presidente do Tribunal de Alçada; José Maria 
Couto Moreira, Diretor-Geral da Imprensa Oficial; Antônio Bandeira, 
Secretário Adjunto de Agricultura; Murilo Badaró, representando o BDMG; 
Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado; Gérson Bozon, Reitor da 
UEMG; Fernando Lana, Presidente da TURMINAS; Djalma Morais, 
Presidente da CEMIG; Mauricio Guedes, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas; Armando Costa, Secretário da Saúde; lvair Nogueira, Secretário de 
Esportes; Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente; Deputado Federal 
Romeu Queiroz, ex-Presidente desta Casa; Sylo Costa, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado; Ângelo Osvaldo, Secretário da Cultura; 
Deputado Federal Saraiva Felipe; João Batista Lara, Presidente da FHEMIG; 
e Deputado Federal Virgílio Guimarães. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Senador José 

Alencar Gomes da Silva, pelos relevantes serviços prestados em prol do 
desenvolvimento econômico de Minas Gerais. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

do Hino Nacional, pelo Coral Haendel. 
- Procede á execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Gil Pereira 
Exmo. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado; Exmos. Srs. Itamar Franco, mui digno Governador do Estado; 
Desembargador Sérgio Léllis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado; Senador, José Alencar, nosso ilustre homenageado; Marcos 
Sant'anna, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, representando o Prefeito, Célio 
de Castro; Deputada Federal Maria Elvira, representando a Bancada Federal; 
Vereador César Masci, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; 
Marcos de Paula Ferreira, nosso amigo particular, Presidente em exercício da 
Federação das Indústrias do Estado; Eduardo Prates Otaviano, representante 
da Associação Comercial do Estado; Srs. Secretários de Estado, Presidentes 
de autarquias, parentes do homenageado, minhas senhoras e meus 
senhores, a estatura de uma nação pode-se medir pela qualidade de suas 
lideranças. Por isso, num tempo em que a predominância esmagadora dos 
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interesses materiais faz escassearem as almas de escol autenticamente 
comprometidas com o bem público e com o desenvolvimento, é salutar 
ressaltar o mérito daquelas personalidades que, por sua grandeza e virtudes 
pessoais, despontam sobre a mediania. É necessário que sirvam de exemplo 
e estimulo aos que nutrem a esperança num Brasil forte, soberano e livre das 
injustiças que hoje mancham nossa história. 

Em 1995, bem no inicio de nosso primeiro mandato nesta Casa, tomamos 
a iniciativa de requerer a convocação de uma reunião especial para 
homenagear o Dr. José Alencar Gomes da Silva. Em nossas gestões em prol_ 
do Norte de Minas, tivemos o privilégio de conviver com esse extraordinário · 
homem de empresas, que tem sabido como ninguém juntar o sucesso 
econômico e o profundo senso de responsabilidade comunitária, marca 
distintiva de sua atuação. 

Nossa região experimentou de perto os resultados da filosofia do ilustre 
coestaduano e hoje conterrâneo José Alencar. Como Presidente da FIEMG, 
trouxe, para Montes Claros e cidades vizinhas, os cursos profissionalizantes 
que ofereceriam aos jovens maior capacitação para concorrer no mercado de 
trabalho. 

Foi ainda sua mão generosa que ampliou para a população norte-mineira a 
assistência médico-odontológica, fazendo chegar os bens da civilização á 
verdadeira multidão de excluídos. 

Mineiro de boa cepa, nascido de família numerosa e unida, José Alencar 
aprendeu bem cedo a superar dificuldades e vencer desafios. Aos 14 anos, já 
a vida o separou do lar paterno, conduzindo-o à busca de novas 
oportunidades. Aos 18, época em que os adolescentes ainda vivem num 
universo de sonhos e folguedos, abriu seu primeiro estabelecimento, 
revelando já o talento que o faria famoso no mundo dos negócios. 

Para a obtenção da fama e do sucesso, muito contribuiu o matrimônio 
sólido, de 45 anos, com Dona Mariza Campos Gomes da Silva, com quem 
dividiu a exigente tarefa de educar os filhos Josué Christiano, Maria da Graça 
e Patrícia. Juntos fizeram deles cidadãos exemplares e dignos sucessores de 
um legado moral e humano marcado pela virtude e retidão. 

O saber, aquele conhecimento consistente que se adquire no 
enfrentamento cotidiano das asperezas da existência, levou nosso 
homenageado à conquista do êxito econômico. Esse era, entretanto, um 
objetivo muito pequeno diante da grandeza espiritual desse filho de Muriaé. O 
alcance de sua visão e o coração imenso em que abriga tantos e tão 
queridos amigos almejavam por horizontes mais amplos. Por isso buscou o 
poder político, atirando-se de corpo e alma na vida pública, pois via nela ma1s 
uma oportunidade de servir a seus semelhantes. 

Como empresário de sucesso, José Alencar vem percorrendo uma 
trajetória fulgurante. Fundou e preside quase uma dezena de empresas, que 
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são exemplo· de modernidade, eficiência, qualidade, produtividade e boa 
administração. Com tino empreendedor e competência, tem mostrado como 
enfrentar crises sem sacrificar os valores humanos, que devem ser 0 
elemento mais importante de todo processo produtivo. 

Ao criar 16 mil empregos diretos, tornou-se, sem dúvida, o maior 
empregador do Norte de Minas, mostrando às autoridades e à iniciativa 
privada que a questão social se resolve com trabalho e coragem. As 
unidades fabris que instalou em Montes Claros equiparam-se a suas 
congêneres de Primeiro Mundo não só pela tecnologia de ponta que utilizam 
como pela avançada filosofia de gestão empresarial que as inspira. 

Como líder classista, além de Presidente da FIEMG, do Centro de 
Indústrias do Estado de Minas Gerais e do Sindicato das Indústrias de Fiação 
e Tecelagem no Estado de Minas Gerais, foi também Vice-Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, Diretor da União dos Varejistas de 
Mmas Gera1s e membro de um grande número de associações de classe e 
enti~ad~s de cunho social, às quais prestou valiosa colaboração. Essa 
mll1tanc1a forneceu-lhe os pressupostos para o êxito que o vem 
acompanhando nas lides político-parlamentares. 
Ao ad~mtrar a vida pública, José Alencar abraçou uma vocação antiga, que 

amda nao llvera oportunidade de concretizar. Uniu-se então às forças mais 
progressistas do Brasil, cerrando fileiras junto aos defensores dos interesses 
legítimos do povo contra a sanha do capital especulativo. que, com a 
conivência de verdadeiros traidores da Pátria, vampiriza a Nação e suga 0 
sangue dos brasileiros. 

Em 1994, somou a seu vasto currículo a disputa ao Governo do Estado, 
fazendo uma campanha limpa e honesta, coerente com os princípios que 
sempre lhe orientaram a conduta. "E nas derrotas que se aprende a arte de 
vencer". Seguindo a frase célebre do Libertador das Américas nosso 
homenageado foi conduzido, nas últimas eleições, ao Senado da R~pública. 
Recebeu, na oportunidade, consagradora votação, capaz de fazer as delicias 
dos mais veteranos e experientes dos políticos. 

Nas lides político-partidárias, nosso Senador tem-se revelado um 
articutador nato, homem do diálogo e da conciliação. . 

Mostra, ao mesmo tempo, uma franqueza capaz de desconcertar os que 
não o conhecem mais de perto. Firme em suas posições, sem transigir em 
questões de princípios, possui, entretanto, inesgotável capacidade de ouvir e 
compor interesses divergentes. Operário incansável da construção do bem 
comum •. sabe como ninguém superar a sedução das ideologias partidárias 
par~ somar forças em prol das grandes causas. Pode-se dizer que, além da 
famll1a, a grande paixão deste homem é Minas Gerais. 

Quando em Minas, de forma corajosa e decidida, nosso Governador 
articulou a resistência aos desvarios neoliberais que afrontam a soberania do 
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País e empurram multidões de brasileiros para a fome, a· m1sena e a 
marginalidade, nosso Senador ofereceu-lhe, de pronto, apoio e parceria. Em 
2002, quando, com a ajuda de Deus, a sensatez, a dignidade e o respeito 
aos mais nobres valores da nacionalidade voltarem a imperar no Palácio do 
Planalto, nosso homenageado terà certamente missão de relevo, para, em 
colaboração com o Presidente Itamar Franco, reconduzir o Brasil à rota do 
desenvolvimento com justiça e humanidade. 

Aliás, foi o estadista de Juiz de Fora que disse, há algum tempo, num dos 
programas de maior audiência da mídia nacional: "O Brasil está vendo nascer 
uma grande liderança. O País precisa prestar atenção neste nome: José, 
Alencar". 

A profecia hoje começa a se concretizar. No Congresso Nacional, a 
atuação inteligente e positiva do homem público, a quem homenageamos 
neste momento, habilitou-o a integrar o clube seleto daquelas elites 
parlamentares que influenciam diretamente os destinos nacionais. A cada dia 
fica mais claro o destacado papel que lhe caberá num projeto destinado a 
fazer com que a gente brasileira volte a andar com a éabeça erguida. 

Parabéns, Senador José Alencar. Que Deus o abençoe e lhe dê forças 
para prosseguir na sua caminhada vitoriosa, pautada pela decência e pelo 
amor a Minas Gerais. Com seu exemplo de pai de família, empresário e 
homem público, honra as mais caras tradições desta terra. Muito obrigado. 

Palavras do Senador José Alencar Gomes da Silva 
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson 

Adauto; eminente Governador de Minas, Dr. Itamar Franco; Desembargador 
Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Marcos 
Sant'anna, Vice-Prefeito do Município de Belo Horizonte; Deputada Maria 
Elvira; Vereador César Masci; meu caríssimo e eminente amigo, ex-Deputado 
Federal e meu sócio, praticamente meu irmão, Luiz de Paula Ferreira, que se 
encontra presente, nos prestigiando, como Presidente em exercício da 
Federação das Indústrias do Estado; limo. Sr. Eduardo Prates Otaviani, 
Presidente da Associação Comercial de Minas, ilustre Deputado Gil Pereira, 
quero agradecer a este conterrâneo de Montes Claros, grande Deputado que 
me homenageia, hoje, e acaba de proferir um generoso discurso, do qual não 
me esquecerei; quero cumprimentar todos os Deputados Federais presentes, 
todos os Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos de algumas cidades · 
que estão aqui também me prestigiando nesta solenidade, representantes de 
entidades de classe, amigos que me honram com a sua presença, minhas. 
senhoras, meus senhores, esta homenagem que me é prestada, hoje, pela • 
Assembléia Legislativa do Estado, proposta pelo Deputado Gil Pereira, é 
motivo de grande honra para nós, não só para mim, como também para os 
meus companheiros da companhia, que está instalada em Montes Claros, 
desde 1975, e para a minha família, que veio aqui ajudar-me a agradecer 
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esta homenagem, que, para nós, é um galardão da mais alta significação 
em nossa vida. Mais uma vez, obrigado, Gil Pereira, obrigado, Deputados à 
Assembléia Legislativa. 

Disseram-me que esta homenagem era pela minha participação no 
desenvolvimento econômico de Minas. Provavelmente haja na minha vida 
alguma participação nesse campo, porque, desde muito cedo, iniciei a minha 
vida justamente militando no campo econômico. Preciso contar um pouco, 
porque o momento recomenda e exige. 

Sou de família humilde, éramos 15 irmãos. Sai de casa para trabalhar na 
cidade, aos 14 anos de idade. Quando fui me despedir de meu pai e de 
minha mãe, pedindo sua bênção, meu pai disse: "Meu filho, o que há de mais 
importante na vida é poder voltar". Isso tem me valido muito. 

Aos 18 anos, meu pai emancipou-me, através de uma escritura pública de 
emancipação, e um irmão mais velho me emprestou 15 contos. Montei uma 
pequena loja de tecidos em Caratinga. Comecei ali minha vida, em 1950; 
portanto, há quase meio século. Nesse tempo, dediquei-me ao ramo têxtil, 
em que comecei - desde menino trabalhava na casa comercial de meu pai, 
no mesmo ramo. Bem mais tarde, por volta de 1965, quando tinha acabado 
de inaugurar, em Ubá, a confecção da Wembley, recebi a visita do então 
Governador do Rotary, Luiz de Paula. E o Presidente do Rotary de Ubá, um 
médico, chamado Fábio Rezende, provavelmente o Governador se lembra 
dele, figura exponencial da região, resolveu levar Luiz de Paula para 
conhecer aquela fábrica recém inaugurada. 

Lá, conversamos por muito tempo, quando o Luiz disse: "Vejo tecidos de 
várias fábricas para as quais vendo algodão". E convidou-me para conhecer 
Montes Claros, admirado por termos realizado aquela obra em Ubá sem 
nenhum incentivo fiscal e com todos os investimentos realizados com recurso 
próprio. Não sabíamos como nos dirigir a Bancos. Hoje, penso: Graças a 
Deus não sabíamos ir a Banco. Passado algum tempo, um mês ou dois, 
encontrei-me, em Rio Novo, com o Dr. Pio Canêdo, que era Vice-Governador 
de Minas. Disse-me que queria ir a Montes Claros e, sabendo que eu era 
amigo de Luiz de Paula, pediu-me que marcasse sua ida a essa cidade, 
como Vice-Governador, para fazer alguns contatos políticos. Liguei para 
Brasília, porque o Luiz era Deputado Federal; ele disse-me: "Peça-lhe que 
marque a visita, pois é o Vice-Governador". Disse-lhe: "Não, Luiz, autorizou-
me a marcar, com você, a data". Marcamos a data, e o Dr. Pio, cumprindo 0 
que dissera, foi comigo a Montes Claros. Hospedamo-nos na casa do Luiz. 
Todas as Lideranças políticas lá estiveram, durante três dias, enquanto o Dr. 
Pio fazia contatos políticos, como Líder do antigo PSD e como Vice-
Governador de Minas. Nesse tempo, o interesse maior era que houvesse 
uma conciliação, da qual estava encarregado o Vice-Governador, entre as 
duas Arenas, a 1 e a 2. As vezes, eram inconciliáveis, porque a Arena 1 
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representava, praticamente, todos os ex-udenistas, e a Arena 2, quase 
todos os pessedistas. No interior, era difícil haver conciliação. Esse era o 
trabalho do Dr. Pio e também a sua preocupação, em Montes Claros, durante 
esses dias em que lá estivemos. Conto isso porque esta homenagem que me 
foi prestada por iniciativa do Deputado Gil Pereira tem muito da obra que 
realizamos em Montes Claros. Provavelmente, não estaria aqui, recebendo 
esta homenagem, se não estivéssemos em Montes Claros, desde esse 
tempo, trabalhando. Reconhecendo nosso trabalho, Gil Pereira tomou a 
iniciativa de propor esta homenagem. Por isso, penso que devo contar esta : 
pequena passagem. Em nossa última noite em Montes Claros, depois que 
saíram todos os convidados da casa do Luiz, onde estávamos hospedados, 
sentamo-nos em um sofá na sala de visitas. Então, o Luiz disse: "Agora 
podemos conversar um pouco sobre aquele meu convite que foi feito em 
Ubá, para que fizesse uma fábrica como aquela aqui". Já havia me falado 
sobre a SUDENE durante os dias em que estávamos lá, ocasião em que 
visitamos o escritório desse órgão. Havia tomado conhecimento da literatura 
da SUDENE e já estava inteirado, pela primeira vez, das oportunidades que o 
Norte de Minas oferecia. Começamos, então, a conversar, quando lhe disse: 
"Luiz, já fiz aquela fábrica de roupas; provavelmente, faria uma fábrica de 
fiação e tecelagem aqui. Pelo que vejo, a SUDENE pode proporcionar essa 
condição, desde que tivesse o apoio de um companheiro desta terra". Assim, 
nasceu a COTEM I NAS, na última noite da nossa visita a Montes Claros. 

O Dr. Pio estava cansado e cochilou um pouco. Por isso, falávamos 
baixinho sobre a criação da COTEMINAS, como se isso fosse algo errado. 
Falávamos baixinho não para ele não ouvir, mas para não acordá-lo, pois 
estava cansado, e a hora já era avançada, provavelmente meia-noite ou uma 
hora da manhã. Pois bem, assim nasceu a COTEMINAS. Em dezembro de 
1967, constituímos a empresa, para dar-lhe personalidade jurídica. Fizemos o 
projeto e, com ele, ingressamos na SUDENE, candidatando-nos aos 
incentivos fiscais. O capital era apenas simbólico, porque o objetivo era 
apenas dar personalidade jurídica à empresa. A SUDENE fez uma grande 
pesquisa de mercado para ver se a indústria era viável. Isso demorou muito. 
Depois, o projeto entrou em análise e, nesse interregno, a tecnologia foi 
mudando. Surgiram novas concepções de fiação e tecelagem, as quais nos 
recomendavam a revisão do projeto, que acabou sendo aprovado em 
dezembro de 1969. Pedimos um prazo à SUDENE e mandamos o projeto, 
por meio de um suíço chamado Carlos Keller - grande engenheiro que 
morava há muitos anos no Brasil, em Petrópolis -, para a Suíça e a 
Alemanha. Voltou de lá com novo "lay out", novas descrições de máquinas, 
enfim, totalmente diferente, como mandava o figurino tecnológico mais 
avançado da época. Voltamos à SUDENE e pedimos que compreendesse 
aquele atraso, que viria em benefício do projeto, que passaria a contar com o 
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que havia de mais moderno. A SUDENE concordou. Fizemos, então, um 
novo proJeto, submetido a nova análise e aprovação, e iniciamos as obras, no 
f1nal de 1971. Em janeiro ou fevereiro de 1975, inauguramos a fábrica, com a 
presença do Governador Rondon Pacheco. Era o final de seu governo, e 
parece-me que esse foi o último empreendimento que inaugurou. 
Começamos a trabalhar, e a COTEMINAS, desde esse tempo, ganhou peso 
como uma das mais modernas fábricas de fiação e tecelagem do mundo. 
Essa fo1 uma semente, que cresceu muito. Hoje, são muitas fábricas. 
Compramos algumas a convite do próprio BNDES, no Rio Grande do Norte e 
na Paraíba, e estamos lutando neste Pais difícil. Mas acreditamos porque 0 
Brasil é realmente maravilhoso. Às vezes, cansamos as pesso~s com a 
repetição desse assunto, mas não tem importância, pois Napoleão também 
repetia seus discursos. 

Lembro-me de que, em sua campanha à Presidência da República, Jãnio 
Quadros fazra apenas um discurso. O seu companheiro de chapa, Dr. Milton 
Campos, fazia um discurso diferente em cada lugar. Um belo dia, Jânio disse 
o seguinte: "Dr. Milton Campos, o senhor faz, todas as vezes, um discurso 
novo". Ele respondeu-lhe: "É porque a minha memória é muito ruim e não 
consigo decorar os discursos que faço". Eu, entretanto, consigo decorar 
algumas coisa~ e terei que repeti-las. Falei muito disso na campanha, mas 
nao tem 1mportanc1a, porque vocês não estavam lá. 

Este Brasil de 8.500.000Km2
, com 200 milhas de mar territorial numa 

extensão de quase 8.000Km de costa, o que eleva nosso território a .:nais de 
11.000.000Km2

, com bacias sedimentares das mais ricas do mundo clima 
sol, fototropia, bacias hidrográficas de fazer inveja aos estudiosos do' mund~ 
inteiro. Um P~is de solo fértil, subsolo desconhecido até pelos grandes 
geologos. Em epocas como as de hoje, em que o petróleo começa a subir de 
preço, e comum encontrarmos artigos, assinados por geólogos, até da 
PETROBRAS, afirmando que possuímos 3.500.000km2 de bacia sedimentar 
onde há petróleo, e nem começamos, praticamente, a prospectar petróleo e~ 
terra. E realmente um Pais muito rico, povoado por gente boa, pacata, 
trabalhadora, ordeira. O brasileiro tem tudo isso, além de ser inteligente e 
versatrl. Trata-se de um pa1s maravilhoso. Ficamos a nos perguntar por que 
um . pa1s como _ esse tem que enfrentar dificuldades tão grandes, 
endrv1damento cron1co, pagando taxas de juros que transferem a nossa 
renda, _a renda da produção nacional, a renda do trabalho na agricultura, na 
pecuana, nas indústrias, no comércio, no turismo, em favor do Sistema 
Financei~o . Internacional, através de prática de juros absolutamente 
1nsuportave1s para qualquer atividade produtiva. Seria essa uma sina? Será 
que o Brasil tem que passar por isso? Será que o Brasil, com toda essa 
n~ueza natural e humana, teni que ser esse pais subserviente? Penso que 
nao. Penso que podemos mudar isso, desde que tenhamos alguém que 
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possa oferecer um programa alternativo, que recupere o crescimento da . 
economia nacional. Quando se fala em crescimento da econom1a, e precrso 
que todos nos conscientizemos de que economia não é fim, é mei~. Mas 
todos precisamos, e qualquer pais precisa, de uma econom1a forte, prospera 
e independente, se quisermos alcançar os objetivos sociais. E acredito, por 
exemplo, na empresa como fator de desenvolvimento e como fração dessa 
economia. A empresa não é importante apenas porque paga rmpostos ou 
gera empregos, embora isso também seja importante. Mas, antes, é 
importante porque pertence à comunidade, ainda que, em determrnado? 
casos, haja apenas um acionista. Mas, mesmo assrm, pertence a 
comunidade pelo fato de ser uma fração da economia como um todo. Todas • 
as economias são representadas por empresas, mesmo a economia da 
antiga União Soviética, onde todas as empresas eram estatais. Me~mo 
assim não deixavam de ser empresas, que representavam o setor pnmano, 
0 set~r secundário, o setor terciário e a infra-estrutura do Pais, que são os 
componentes do campo econômico, os meios econômicos com que conta 
uma nação. As empresas são frações dessa economia, e para q_ue a 
economia seja próspera, forte, independente, é preciso que suas fraçoes o 
sejam. Essa, a razão pela qual precisamos realizar no Brasil uma verdadeira 
revolução. 

Revolução significa rompimento de convenções. N<;> Brasil, convencion~u
se que o cidadão há de ser pobre para ser honesto. E muito comum alguem 
dizer "sou pobre", querendo dizer com isso que é honesto, como se pobreza 
fosse sinônimo de honestidade. Não é! Temos de mudar esta nossa cultura. 

Temos que aprender a aplaudir a prosperidade nacional, porque é por meio 
dela que vamos alcançar os objetivos sociais. Ninguém faz educação sem 
recursos, saúde, saneamento nem transporte. E esses recursos advêm da 
riqueza nacional. Mas, como o Pais vive num. regime de impunidade, as 
pessoas são levadas - há que haver certa compreensão - a acreditar que 
somente quem não tem nada é que pode ser honesto, porque quem arrumou 
alguma coisa deve ter roubado, porque muitos roubaram e estão impunes. 
Essa, a razão pela qual o mais importante é que façamos essa mudança, 
mas, ao mesmo tempo, não permitamos o crescimento da impunidade, como 
tem acontecido no Brasil. 

Em 1995, o Deputado Armando Costa, Presidente do nosso partido, pediu~ 
me que fizesse um artigo para o jornal do partido. Fiz um artigo curto, mas fo1 
publicado, e era denominado "Brasil, Paraíso dos Contrabandistas". Dias ' 
depois, tive a oportunidade de ter um encontro com o Presrdente da 
República e lhe falei sobre esse artigo e sobre o que estava ocorrendo 
naquela ocasião e a televisão já mostrava, que era o contrabando de_ c1~arros 
sobre a chamada Ponte da Amizade. Contei para ele que em Uberlandra, no 
meu Estado, havia uma fábrica que produzia 55 bilhões de cigarros, para um 
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mercado nacional de 120 bilhões de cigarros. Quando exporta para o 
Paraguai, ela está agindo corretamente; são importadores paraguaios. Só 
que o cigarro não vai ao Paraguai. E, como 2/3 do preço do cigarro são de 
impostos indiretos - ICMS e IPI -, isso significa que o Brasil está perdendo 
esses recursos tributários e que há, com esse contrabando, uma 
concorrência desleal com relação a quem compra o cigarro no Brasil e paga 
esses impostos. 

A transigência foi grande com atividades fora da lei. A partir do cigarro, 
começou a acontecer contrabando de armas de fogo e munição, mostrados 
pela televisão brasileira. E o Governo nada fazia. Hoje estamos a braços com 
o problema do crime organizado, o narcotráfico. Há Deputados Federais que 
pertence;m a uma CPI, que saem de Brasília levando algemas e fazem 
prisão. E um exemplo que aqueles Deputados estão dando. É claro que tem 
de haver vocação para isso, mas não é papel de um parlamentar. É caso de 
polícia. 

Tancredo às vezes repetia: fora da lei não há salvação. Falei isso para o 
Presidente da República em 1995. Todas as vezes, de lá para cá, em que 
tenho oportunidade de me encontrar ou conversar com S. Exa., lembro-lhe 
aquela nossa conversa de 1995. E como evoluiu! Temos, então, que estar 
preocupados. 

Estamos aqui, em uma casa de parlamentares mineiros, cuja história serve 
de exemplo de comportamento para todo o País, que a respeita e admira. 
Todos lemos que nos imbuir da consciência de que o homem público não 
pode abrir mão do sentimento nacional. O homem público precisa ser 
patriota, nacionalista. Parece que os brasileiros têm vergonha de ser 
nacionalistas. Até dizem assim: "Esse ai é nacionalista. Isso é coisa de 
dinossauro. Esse comportamento está ultrapassado". Todos os países que se 
prezam são nacionalistas e defendem suas cores. 

Não temos sabido cuidar dos negócios do Estado nacional. E são negócios. 
O nosso Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, possui princípios 
que são consagrados e intocáveis, como o principio da autodeterminação e o 
da não-intervenção. Mas precisa abraçar outro principio, seguindo o exemplo 
de outros países, como os do G-7 (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 
Alemanha, França, Itália e Japão). Todos têm, em cada embaixada, em cada 
consulado, onde quer que estejam, um posto avançado de defesa dos seus 
interesses comerciais. E é assim mesmo. Não abrem mão disso e estão 
certos. 

Outra coisa que não poderia, de forma alguma, deixar de falar, por causa 
daquele primeiro principio que citei - o sentimento nacional - e dos outros é 
que temos dito que, em Minas, existe a solução para o Brasil. Essa soluçã~ é 
Itamar Franco. Por quê? Porque, além do sentimento nacional que possui, é 
um homem sensível aos problemas sociais. Sempre se preocupou com a 
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sorte das pessoas mais humildes. Essa é uma marca sua, desde o tempo 
em que foi Prefeito de Juiz de Fora por duas vezes até quando foi Vice-
Presidente e Presidente da República. Saiu dali com os maiores índices de 
aprovação e de aplausos de toda a história do Brasil. Podemo~ dizer isso 
observando a história republicana. Teve quase 90% de aprovaçao. Por que 
isso aconteceu? Porque Itamar Franco é a própria probidade no trato da 
coisa pública. . . 

Então, não poderíamos deixar de trazer aqui esta mensagem. Pnme~ro,-. 
porque, nas horas difíceis de sua história, o Brasil tem co~tado com M1~as 
Gerais. Nas horas mais difíceis, é a voz de Minas, é a açao de M1nas, e a 
união de Minas, é a participação de Minas que chega para uma solução. Pois 
bem estamos vivendo uma hora difícil da vida brasileira. Nossa divida 
pública se multiplicou oito vezes nos últimos cinco anos. Alguém pode dizer: 
"Mas também realizamos obra que não foi brincadeira". Mas qua1s foram as 
obras que realizamos? Entregamos aquelas que os nossos antepassados e 
nossos grandes governantes realizaram desde Getúlio, porque foi no Estado 
Novo que foi criada a Vale do Rio Doce. Foi Getúlio que a criou. 

Juscelino iniciou a construção das hidrelétricas, em seu Governo, em 1956. 
Como Presidente da República, realizou muitas obras, mas vendemos o 
sistema siderúrgico nacional, o petroquímico, o de telefonia e algumas 
estradas, onde se pagam pedágios, que são motivo de preocupação, de 
inquietação nacional, tendo em vista a irresponsabilidade dos contratos 
feitos. Da mesma forma, as tarifas de serviços públicos das empresas que 
foram desestatizadas estão preocupando a vida nacional. Então, temos que 
falar. Houve, em Minas, um congresso do PT, em que se reelegeu o 
Presidente José Dirceu. Os jornais de hoje dizem que foi aprovado o 
programa da revolução democrática, que, entre outras coisas, aceita. a 
evolução do capitalismo. Estamos vendo agora .a busca de uma terceira v1a. 
Tony Blair, Primeiro-Ministro inglês, está buscando a terceira via. Por que 
terceira via? Porque houve uma experiência socialista de Estado que durou 
72 anos. Houve a revolução de Mao Tsé Tung, em 1948. Posterioremente, 
houve a revolução cultural de 1968. Mas, na década de 70, o grande 
estadista Tseng Chiao Ping, saiu com essa metáfora: "Não importa a cor do 
gato, o que importa é que ele cace o rato". Isso significa que não importa a 
coloração ideológica, mas o bem comum. De certa forma, v1mos ess':' 
evolução dentro do PT, partido este que respeitamos. Há uma evolução .. Ja 
falam em evolução do capitalismo. O que é evolução do capitalismo? E a 
compreensão de que sobre cada propriedade recai uma h1poteca soc1al, 
como nos ensinou o Santo Padre, Papa João XXIII, em sua Encíclica Mater 
et Magister. Isso é a evolução. O Estado é péssimo empresário. Tem que ser 
reduzido. Queremos um Estado forte, um Estado menor, porém forte. A 
grande verdade é que não podemos esperar mais uma solução para os 
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. 496 p~oblemas sociais através do socialismo de Estado, porque foi testado e 
nao deu certo. A China_ está saindo dele gradualmente, porque tem uma 
cultura multlmllenar e nao podia cometer o erro que a ex-União Soviética 
cometeu, c::u se1a, em vez de faz_er apenas a Perestroika, fez a Giasnost, que 
levou o pa1s a e_ssa des1ntegraçao total. Então, abordei essas questões para _ 
d1zer .9ue lambem em Brasília precisamos exercitar nossa inteligência em 
ques~oes nac1ona1s. Nunca o Brasil precisou tanto dos homens que formam 
op1n1ao como hoJe. AqUI estamos diante de uma platéia de homens de 
responsabilidade, homens que formam opinião. Por isso, me permiti abordar 
lodos esses 3'ssu~tos. A grande verdade é que hoje é um dia de festa para 

0 
, 

nosso coraçao, p01s. estamos recebendo uma homenagem com 0 galardão da 
Assemble1a Leg1slat1va do Estado de Minas Gerais. . 
Q~~ro terminar reiterando o meu melhor agradecimento, meu, de minha 

fam1l1a e de todos que fazem parte das nossas empresas. Esse preito foi 
dec1d1do e"2 1995, como nos contou o Deputado Gil Pereira. Quando foi 
decididO, nao era a1nda Senador da República, razão pela qual preciso 
trabalhar mu1to como Senador, para receber homenagem como a que estou ' 
recebendo hoje. 

Mas esta devo aos companheiros da empresa, e os cumprimento a todos 
na pes~oa do Lu1z de Paula, de quem sou sócio desde 1967, quando 
ccnslltu1mos a empresa, e amigo. há mais tempo, porque ninguém conhece 
uma pessoa e const1tw uma sociedade. Então, meus amigos, quero levar, 
ma1s um~. vez, meu agradecimento ao Gil Pereira, a todos os Deputados da ., 
Assemblela Leg1slat1va de M1nas, ao Presidente Anderson Adauto, ao ex-
Presidente Rom~u Queiroz, que na época presidia a Casa quando me foi 
outorgado este titulo. Quero lambem agradecer a todos que vieram prestigiar 
a solemdade. Mu1to obrigado. 

Apresentação do Coral Haendel 
O Sr. P~esidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a 

apre_sentaçao do_ Coral Haendel, com a regente Vânia Soares, tendo Maria 
Eugema ao orgao, que interpretará as músicas "Amo-te muito" de João · 
Chaves; "V a pensiero", da ópera "Nabuco", de Verdi; e "Aleluia", de 'Haendel. 

- Procede-se a apresentação do Coral Haendel. 
Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Senador José , 
~lencar uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 
Pelo espmto de imciativa, pelo talento empresarial e pelos serviços 

prestados ao desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais 
especialmente pelos investimentos realizados na modernização e expansã~ 
do parque 1ndustnal do Norte do Estado, a Assembléia Legislativa 
h?menage1a _o Senador Jose Alencar Gomes da Silva, nele reconhecendo a 
smtese do l1der empresarial e do homem público vocacionado para bem 
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servir aos superiores interesses da coletividade mineira, com 
independência e determinação. Belo Horizonte, _29 de novembro de 1999". A 
Presidência gostaria de convidar o Deputado G1l Pere1ra para compartilhar a 
entrega da placa. -· 

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

Exmo. Sr. Dr. Itamar Franco, Governador do Estiado; Exmo. Sr. 
Desembargador Sérgio Lélis Santiago, Presidente do Tnbunal de Just1ça do 
Estado; Secretários de Estado; Deputados Estaduais e Deputados Federa1s 
presentes; demais autoridades; familiares e a~igos do no~so homenageado; 
membros da imprensa presentes; Senador Jose Alencar, ha ma1s de 20 anos, 
quando despertava para as responsabilidades de cidadania, impreSSionou-
me a concisão do lema da campanha de Tancredo Neves ao Senado! 
"Tancredo é Minas no Senado"- diziam os cartazes do MDB. Lutando contra 
as duas candidaturas fortes do partido adversário, a toda poderosa ARENA, o 
mineiro de São João del-Rei chegou à Câmara Alta, a fim de ?~nduz1r, com o 
mandato, o movimento que restaurou o processo democrallco em nosso 

~~- b' M. v. Exa., Senador José Alencar, é Minas no Senado, como Iam em 1nas 
no Senado foi o Governador Itamar Franco, nos 16 anos em que honrou a 
representação mineira no Congresso Nacional. . 

Minas mesmo quando os ventos lhe são adversos, mesmo quando a n01te 
da ditad~ra militar ou as sombras da ditadura econômica caem sobre o n_osso 
chão, continua contando com a obstinação patriótica e a res1stenc1a 
permanente de seus filhos. . . _ _ 

Em V. Exa., Senador José Alencar, os m1ne1ros veem o conterra~eo 
exemplar, que, ao construir suas empresas, não descuidou de seu patnmomo 
espiritual, nem desertou de seus deveres de cidadão .. Os que conhecem V. 
Exa. admiram a sua cultura, a sua capacidade de VISitar, da mesma forma: 
todos os campos do conhecimento, da literatura à economia, da filosofia ~ 
matemática, com igual profundidade. Em V. Exa., o discurso humamsta e 
acompanhado da prática cotidiana, no relacionamento com os trabalhadores 
de suas empresas. 

A homenagem que lhe estamos prestando, Senador José Alencar, a 
requerimento do Deputado Gil Pereira, _aprovado unanimemente pelo 
Plenário, à época, é também uma convocaçao para os _novos combates que 
podemos pressentir no horizonte do tempo. Estamos d1ante de uma batalha 
decisiva entre o humanismo cristão, de que os m1ne1ros somos orgulhosos 
portadores, e a idolatria do mercado. Amanhã mesmo, nesta. última terça-
feira de novembro, em Seattle, nos Estados Unidos, havera o duelo de 
posições entre o egoismo e a solidariedade; entre o direito dos povos e a. 
opressão das grandes corporações financeiras apátridas; entre o bem-estar· . 
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dos que estão nascendo e dos que estão chegando à adolescência no 
mundo inteiro e a sua definitiva exclusão da comunhão da vida condenados 
à morte por inanição, pelas enfermidades, pela falta de trabalh~. Quanto aos 
velhos, ameaçados de perder até mesmo o direito a uma aposentadoria que 
mal lhes garante o pão de cada dia, eles já são considerados um estorvo. Já 
não são necessários ao mercado, posto que consomem pouco e já não 
produzem nada. . 
. Só os que perderam o sentido da soberania de nosso povo, alienados 

d1ante da lavagem cerebral que os meios de comunicação exercem a serviço 
do Sistema mundial de domínio, não percebem a estratégia dos novos 
senhores do mundo. Eles querem os países do hemisfério sul esvaziados de 
sua população, porque em nossos países estão as áreas de produção natural 
de que eles necessitam a fim de garantir o conforto a que se acostumaram. 
Senhores de vastas áreas querem agora apropriar-se de nossos rios e 
pretendem dominar os nossos sistemas ecológicos, que não só guardam a 
vida, como guardam também os segredos da vida. 

Minas se encontra na vanguarda mundial dessa luta, conforme os 
observadores internacionais estão reconhecendo. Mas não estamos sós. Em 
Seattle, há mais de mil organizações de todos os países do mundo, 
protestando contra a usurpação da soberania política pelos donos do capital. 
Não se trata, como muitos apontam, Senador José Alencar, de nacionalismo 
anacrônico, mas de necessário e atualizado patriotismo. Esse território não 
foi doado pelo destino. A soberania que sobre ele exercemos custou o 
sacrifício de gerações e gerações de brasileiros. Nós a conquistamos com o 
sangue de nossos antepassados em Guararapes, na expulsão dos 
holandeses, e em toda a costa, ao repelirmos os aventureiros e piratas, e a 
consolidamos nas guerras do Sul, na vitória sobre o Paraguai na gesta 
gloriosa da Itália. ' 

Não temos só um passado de que nos orgulhar; temos um futuro que 
preservar. E temos também força para a resistência, apesar da criminosa 
capitulação de alguns. Um pais com as dimensões continentais do Brasil 
com uma população de mais de 150 milhões, com os seus recursos natura i~ 
e com os quadros intelectuais de que dispomos, não tem por que rastejar 
pelos corredores dos centros mundiais de domínio. Ao contrário: a sua voz 
deve ser forte, como forte é a sua gente. Estamos, há cinco anos, andando 
para trás na história, em conseqüência de uma enganosa propaganda oficial, 
que faz dos erros do governo, acertos; da dívida monstruosa reservas 
líquidas; do desemprego, modernidade; da mortalidade infantil, um~ bandeira 
de hipocrisia. 

Não queria, Senador José Alencar, fazer um discurso amargo. Era meu 
propósito usar a tribuna para um pronunciamento que lhe enaltecesse as 
conhecidas virtudes de cidadão mineiro, que o destino encaminhou aos 

"' <.> ;;; 
E 
1> 
E 
~ 
'O 

"' ~ 

499 
negócios e à polilica .• Mas há de entender V. Exa. que:as horas nos 
reclamam a denúncia do crescente cerco a Mmas, por parte dos burocratas 
de Brasília, nisso, a serviço de interesses que não são os do povo brasileiro. 
Eles sabem que em Minas é mais forte o sentimento patriótico, que em Minas 
vivemos em liberdade ou vivemos na resistência, que em Minas não nos 
acomodamos com lisonjas, nem aceitamos migalhas: exigimos os nossos 
direitos, e não nos interessa viver como vassalos. · 

E é exatamente porque V. Exa. é um desses mineiros velhos, que trazem 
no sangue e na alma os mandamentos da honra, que o homenageamos aqui, 
na certeza de que poderemos contar com seu braço forte, seu espírito 
nacionalista, e o poder de sua inteligência e de seu saber, nas jornadas que 
nos esperam, por Minas e com Minas, pelo Brasil. Meu muito obrigado. ·' · ·· 

Encerramento 
o Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 30, às 20 horas, nos termos do ed1tal 
de convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição de 30/11/99.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 55• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1'/12/99 
Presidência do Deputado Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ala - Questão de ordem -
2• Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação 
de Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação 
-Inexistência de "quorum" qualificado para votação das propostas de emenda 
à Constituição - Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n' 90/99; 
designação de relator; emissão de parecer pelo r~ ator; apresentação, do 
Substitutivo n' 1; encerramento da discussão; votaçao do Subslllubvo n 1; 
aprovação; declarações de voto - Discussão, em turno único,_ do Projeto de 
Lei n' 623/99; aprovação - Discussão, em 1' turno, do ProJeto de Le1 n' 
467/99; aprovação na forma do Substitutivo n' 1 -Discussão, em 1' turno, do 
Projeto de Lei n' 504/99; aprovação - Questões de ordem - Inexistência de 
"quorum" qualificado para votação das propostas de emenda à Constituiçã~
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redaçao ., 
Final do Projeto de Resolução n' 309/99 e dos Projetos de Lei n's 93, 1 08, 
118, 295 e 449/99; aprovação - Encerramento. --

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: _ 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelmo 

Carneiro Leão- Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto 
,, 
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Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio -Ambrósio Pinto 
- Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo 
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira -José Henrique- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite- Marcelo Gonçalves- Marco Régis- Maria José Haueisen-
Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) Ás 20h14min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Marco Régis, 2°-Secretário "ad hoc", procede á leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. 

um esclarecimento que se faz necessário, a respeito de uma acusação que 
recai sobre to~osnós. O jornal "MG-TV" desta noite veiculou a informação de 
que a Pres1denc1a ou a Diretoria da ADEMG estaria fazendo uma farta 
distribuição de ingressos para o Mineirão para os Deputados Estaduais ou 
seja, para esta Casa Legislativa. Como não é do nosso conhecimento q~em 
senam os Deputados que estariam recebendo esses ingressos e como existe 
legislação votada nesta Casa a respeito da moralização da questão do 
acesso ao Mineirão, gostaria que a Presidência da Assembléia Legislativa se 
entendesse com o Secretário de Esportes e com a Diretoria da ADEMG para 
esclarecer totalmente essa matéria, a fim de que fique claro para a população 
de Minas Gerais se isso é verdade ou não. Se for, queremos saber quem são 
as pessoas beneficiadas por essa distribuição de ingressos. Essa é a 
questão de ordem que levanto a V. Exa. 

O Sr. Presidente -A Presidência vai entrar em contato com o Sr. Secretário 
para saber da procedência dessa informação. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
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passar á 2" Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os 
Projetos de Lei n°s 203, 221, 376, 497, 699_~ 701//g~. e o Projeto de Le;i 
complementar n° 19/99, apreciados na reun1ao ordtnana realizada hoJe, a 
tarde, bem como os Projetos de Lei n°s 418, 424, 483, 499 e 613/99, q~e 
receberam emendas em Plenário, na referida reunião, e foram devolvidos as 
comissões. Informa, ainda, que recebeu comunicação do Secretário da 
Cultura, Dr. Ângelo Oswaldo, dando ciência à Casa de que a cidade de 
Diamantina foi declarada, pela UNESCO, patrimônio cultural da humanidade, 
no dia de hoje. 

Discussão e Votação de Proposições 
o Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto 

Coelho, em que solicita inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei no 
90/99 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de 
discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Pres~dência 
verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado para a votaçao das 
propostas de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das 
demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 90/99, do Deputado Migue;l 
Martini, que institui o selo de fiscalização dos atos notariais e de registro e da 
outras providências. A Comissão de Administração Pública perdeu o prazo 
para emitir parecer. Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento lnter~o, a 
Presidência designa relator da matéria o Deputado Eduardo Brand?o e 
indaga de S. Exa. se está em condições de emitir seu parecer ou se fara uso 
do prazo regimental. (- Pausa.) Com a palavra, o Deputado Eduardo 
Brandão. 

o Deputado Eduardo Brandão - Estou em condições, Sr. Presidente. Vou 
emitir meu parecer. 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N" 90/99 
Relatório 

o projeto de lei em tela, do Deputado Miguel Martini, tem como objetivo 
instituir selo de fiscalização no serviço notarial e de registro. 

Publicado no "Diário do Legislativo", o projeto foi aprovado em 1° turno. Em 
2° turno, a proposição perdeu o prazo quando de sua tramitação nas 
comissões. 

Em decorrência da perda do prazo e da apresentação de requerimento do 
autor da matéria, foi ela encaminhada a Plenário, para receber parecer, na 
forma regimental. 

Fundamentação 

~~--------------------------------------------~ 
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O projeto em discussão trata de matéria de grande repercussão 

financeira tanto para os consumidores quanto para o erário público estadual. 
Opinamos que o projeto deve ser aprovado, dada a sua importância para a 
população mineira. 

Entretanto, como forma de se aprimorar o texto original, entendemos ser 
prudente apresentar, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto 

de Lei n° 90/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dá nova redação a artigos da Lei Estadual n° 12.727, de 30 de dezembro 
de 1997, institui o selo de fiscalização e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, "caput", 10, 11, 13, 17, 20, 22, 23, "caput", 

inciso IV, 24, "caput", 25, "caput", 26, 27, 33, 38 e 40 da Lei n° 12.727, de 30 
de dezembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2°- .................... . 
1- .................................... . 
111 - a utilização de sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e 

outros meios de armazenamento e reprodução de dados."; 
"Art. 4° - É vedada a cobrança de valores por ato retificatório ou renovado, 

em razão de erro imputável a Tabelião, Oficial de Registro ou seus prepostos, 
e por ato não expressamente previsto nas tabelas contidas no Anexo I desta 
lei, ainda que sob fundamento em analogia."; 

"Art. 5° - Ficam isentas do pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária 
de que trata esta lei as pessoas naturais alcançadas pela gratuidade 
universal instituída pela Lei Federal n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997."; 

"Art. 8° .................................................. . 
§ 1° - Os valores totais a serem cobrados dos usuários por ato praticado 

serão os constantes nas tabelas do Anexo I, que inclui a Taxa de 
Fiscalização Judiciária, cujos valores estão definidos no Anexo 11. 

§ ~ - As tabelas constantes no Anexo I desta lei deverão ser afixadas nas 
dependências do serviço notarial ou de registro, em local visível, de fácil 
leitura e acesso ao público. 

§ 3° - Os notários e registradores deverão recolher ao Tesouro Estadual, 
diária ou semanalmente, por meio de guia própria, os valores destinados à 
fiscalização judiciária dos atos que praticarem, em conformidade com as 
tabelas do Anexo 11 desta lei."; 

"Art. 96 - O notário ou registrador fornecerá recibo circunstanciado dos 
valores cobrados e cotará a respectiva quantia à margem do documento a 
ser entregue ao interessado."; · 

"Art. 1 O - A parte que discordar da contagem, cobrança ou pagamento de 
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valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral· de Justiça ou ao Juiz de 
Direito Diretor do Foro."; 

"Art. 11 - A contagem dos valores cobrados aos usuários discriminará e 
cotará os atos praticados, bem como outras despesas, quando for o caso, em 
conformidade com as tabelas contidas no Anexo I e com o disposto no art. 3° 
desta lei."; 

"Art. 13 - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, para a prática 
dos atos de sua competência, cotará e cobrará os valores em conformidade 
com a Tabela 7 do Anexo I desta lei."; 

"Art. 17 - O Juiz de Paz, para manifestar-se em qualquer habilitação de 
casamento, fará jus aos emolumentos decorrentes dos valores constantes na 
Tabela 7 do Anexo I desta lei."; 

"Art. 20 - Quando o serviço de registro civil das pessoas naturais receber 
edital de outra circunscrição, para afixação na forma da lei, fará jus à 
cobrança dos valores previstos na Tabela 7 do Anexo I desta lei."; 

"Art. 22- Os valores previstos na Tabela 3 do Anexo I desta lei, que cuida 
dos atos praticados pelo Tabelião de Protesto de Títulos, abrangem os 
serviços necessários a registro, averbação e cancelamento de registro de 
protesto. 

Parágrafo único - O Oficial de Registro de Distribuição, para a distribuição 
de títulos e outros documentos de dívida para os Tabeliães de Protesto, 
cotará os valores em conformidade com a Tabela 2 do Anexo I desta lei."; 

"Art. 23 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, os Tabeliães de Notas e os Oficiais de Registro observarão o 
seguinte: 

IV - a base de cálculo para a cotação dos valores devidos pela prática de 
atos com valor patrimonial será o maior valor entre os seguintes: 

a) o preço ou o valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes; 
b) tratando-se de imóvel urbano ou rural, o valor do último lançamento 

tributário fixado pelo órgão competente;". 
"Art. 24 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 

competência, previstos na Tabela 4 do Anexo I desta lei, o Oficial de Registro 
de Imóveis observará o seguinte:"; 

"Art. 25 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, previstos nas Tabelas 5 e 6 do Anexo I desta lei, o Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas observará o 
seguinte:"; 

"Art. 26 - A fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro 
e da contagem, cobrança e pagamento de emolumentos será exercida pela 
Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, de oficio 
ou mediante requerimento do Ministério Público ou do interessado. 

~~--------------------------------------------------~~ 
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§ 1°- Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, fica instituído selo 

de uso obrigatório pelos Tabeliães e Oficiais de Registro, que deverá ser 
aposto nos documentos e papéis expedidos ou submetidos a exame e nos 
livros utilizados, quando da prática de atos notariais e de registro_ 

§ 2° - O selo conterá requisitos de segurança que impeçam a sua 
falsificação e adulteração e seu custo de aquisição para os notários e 
registradores, previsto no Anexo 11 desta lei, será deduzido da parcela dos 
valores cobrados a título de fiscalização judiciária de seus atos. 

§ 3° - A utilização do selo será regulamentada pela Corregedoria-Geral de 
Justiça, que controlará, diretamente ou mediante convênio, a sua emissão, 
aquisição e distribuição."; 

"Art. 27- Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o Tabelião, 
Oficial de Registro ou Juiz de Paz que cobrar ou receber valores indevidos ou 
excessivos, deixar de utilizar o selo de fiscalização na forma de seu 
regulamento ou não afixar as tabelas do Anexo I desta lei nas dependências 
do serviço notarial ou de registro sujeitar-se-á às sanções previstas no art. 32 
da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

§ 1°- As sanções de que trata este artigo serão aplicadas pelo Corregedor-
Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro. 

§ 2° - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, a pena de multa 
prevista no art. 32, inciso 11, da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 
1994, será estabelecida em Unidades Fiscais de Referência- UFIRs -,sendo, 
no mínimo, cem e, no máximo, mil UFIRs. 

§ 3° - Para a gradação da pena de multa, deverão ser considerados, entre 
outros critérios, os antecedentes disciplinares do infrator. 

§ 4° - A multa será destinada ao Tesouro Estadual na forma de receita 
corrente ordinária e será recolhida pelo infrator no prazo de cinco dias 
contados do trânsito em julgado da decisão. 

§ 5° - Nas hipóteses de recebimento indevido ou excessivo de valores, o 
Tabelião, Oficial de Registro ou Juiz de Paz deverá restituir ao usuário o 
dobro do valor recebido de forma indevida ou excessiva, corrigido 
monetariamente, no prazo de cinco dias contados do trânsito em julgado da 
decisão."; 

"Art. 33 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a 
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de computação. 

§ 1°- A folha manuscrita terá, no mínimo, vinte linhas, e a linha, no mínimo, 
quarenta letras. 

§ 2° - As folhas datilografadas ou impressas por sistema de computação 
deverão ter, no mínimo, quarenta linhas, e a linha, no mínimo, cinqüenta 
letras. 

§ 3° - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas que 
as fixadas nos parágrafos anteriores, mas abranger ou encerrar o contexto do_ 
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pedido, será cotada como se fosse integral. 

§ 4° - É vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie de 
desenho que se sobreponha ou atravesse o texto. · 

§ 5° - Todos os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e 
de registro deverão possuir ótima legibilidade."; 

"Art. 38 - Ao custo de aquisição do selo pelo notário e registrador, a que se 
refere o § 1° do art. 26 desta lei, será acrescida a importância de R$0,20 
(vinte centavos), destinada a remunerar os atos sujeitos à gratuidade 
estabelecida pela Lei Federal n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997. 

§ 1°- O acréscimo previsto no "caput" deste artigo constituirá encargo dos 
serviços notariais e de registro, não podendo ser deduzido na forma do art. 
26, § 2°, desta lei nem repassado ao usuário do serviço. 

§ 2° - Caberá à Corregedoria-Geral de Justiça administrar os recursos 
provenientes do acréscimo de que trata o "caput" deste artigo, cabendo-lhe 
regulamentar a forma de seu recolhimento e de seu repasse aos serviços de 
registro civil das pessoas naturais. 

§ 3° - O valor a ser repassado para cada ato gratuito não poderá ser 
superior a R$25,00 (vinte e cinco reais) e será obtido por meio da divisão do 
montante arrecadado no mês, deduzidos os custos operacionais, pelo 
número de atos gratuitos informados à Corregedoria-Geral de Justiça no mês 
imediatamente anterior pelos serviços de registro civil das pessoas naturais."; 

"Art. 40 - Integram esta lei os Anexos I e 11, referentes às tabelas dos 
valores cobrados dos usuários e dos valores correspondentes à fiscaliza_ção 
judiciária devidos pela prática dos atos previstos na legislação concernente 
aos serviços notariais e de registro e à justiça de paz e à tabela do selo de 
fiscalização a que se refere o§ 1° do art. 26. 

Parágrafo único - Os valores constantes nas tabelas dos anexos desta lei 
serão atualizados anualmente, pela variação da UFIR ou de outro índice que 
venha a substitui-la.". 

Art. 2° - Fica instituída a Taxa de Fiscalização Judiciária, constante no 
Anexo 11 desta lei, para atender às atividades correspondentes ao exercício 
do poder de polícia de que trata o art. 236, § 1°, da Constituição Federal. 

Art. 3°- Em caso de intempestividade ou falta de recolhimento da Taxa de 
Fiscalização Judiciária de que trata esta lei, aplicam-se, no que couber, as 
penalidades concernentes à Taxa Judiciária prevista na Lei Estadual n° ··· 
6.763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 4°- O anexo único da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1-997, .. 
passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei. 

Art. 5°- A Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescida de 
Anexo 11, com a redação do Anexo 11 desta lei_ ·• . 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 
14, 15, 16, 21, 28, 29, 35, 36 e 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 

~~----------------------------------------------------_J 



506 
1997. 

Art. 7'- Esta lei entra em vigor trinta dias após a sua publicação. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Eduardo Brandão 

ANEXO I 
(a que se refere o art. 4' da Lei n' , de de de 199 ) 

VALORES FINAIS AOS USUÁRIOS 
* -A tàbela referente a estes valores foi publicada na edição do "Diário do 

Legislativo" de 8.12.99. 
Declarações de Voto 

O Deputado Miguel Martini- Gostaria de agradecer aos nobres pares desta 
Casa por terem compreendido o alcance desse projeto de lei e parabenizar o 
Deputado Eduardo Brandão, relator dessa matéria. Com a aprovação desse 
projeto, teremos maior segurança nos atos notariais de cartório, maior 
transparência no trato com a coisa pública e um acréscimo na arrecadação 
do Estado de Minas Gerais. Com as emendas apresentadas pelo relator e 
pelo Governo, certamente o Estado de Minas aumentará sua arrecadação, 
inibindo, assim, a sonegação e permitindo que essa receita maior sirva mais 
ao cidadão. 

Gostaria, então, de agradecer a todos, dizendo que Minas Gerais ganha 
com esse projeto e, com certeza, estará fazendo escola em nosso Pais. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Gostaria somente de registrar aqui 
minha satisfação e cumprimentar o autor do projeto, Deputado Miguel Martini, 
porque ele encontrou uma maneira refinada de legislar a favor da população. 
Acho que é a melhor maneira de um parlamentar fazer com que seu mandato 
seja engrandecido. Foi uma forma que encontrou para resolver um problema 
sobre o qual pairavam muitas dúvidas. 

Portanto, gostaria, mais uma vez, de parabenizar o autor do projeto, 
ressaltando que projetos dessa natureza engrandecem o Poder Legislativo,. 
pois regulamentam situações, tornando-as transparentes e benéficas a toda a 
sociedade. Parabéns ao Deputado Miguel Martini. 
·O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras, 

senhores, membros da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, demais 
servidores presentes, fazemos uso desta tribuna para tratar de um assunto 
de grande interesse de todos os mineiros, ou seja, do Projeto de Lei n' 90/99, 
que institui o selo de fiscalização dos atos notariais e de registro. Antes de 
quaisquer considerações, gostaríamos de parabenizar o Deputado Miguel 
Martini pela feliz e oportuna iniciativa de apresentar esse projeto de lei. Após 
uma imensa negociação em que esta Casa manteve-se aberta à participação 
de todas as partes interessadas, conseguimos reunir dados e informações 
importantes, que nos propiciaram a elaboração do Substitutivo n' 1, que 
acreditamos estar contemplando os anseios coletivos dos participantes do 
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processo, Governo, . cartórios, entidades de diversos· segmentos, 
principalmente os usuanos desses servtços. . _ .. 

Ao propor a adoção de um selo de f1scaltzaçao ·dos atos notana1s e de 
registro, o substitutivo dá um passo importante no sentido de com~ater a 
falsificação de determmados atos, como, por exemplo: a aut':nt1caçao e o 
reconhecimento de firma, pots sabemos que o poder publtco nao conta com 
um aparelho fiscalizador capaz de deter todas as fraudes praticadas por 
terceiros. . . . . . _ 

paralelamente, contribui para tornar ma1s ef1c1ente a f1scaltzaçao dos 
tributos por parte da administração pública e até mesmo o repasse ao e~ário 
público da receita adicional incidente sobre emolumentos, conforme d1spoe a 
Lei n' 12.727, de 1997. 

Diante desse quadro, o substitutivo, que ora apresentamos, institui o selo 
de fiscalização, que será regulamentado e controlado pela Corregedoria-
Geral de Justiça, órgão que tem competência para fiscalizar as serventias e 
controlar os atos praticados por seus titulares. 

outro aspecto importante é a apresentação de uma alternativa para reduzir 
0 impacto financeiro causado aos cartórios de registro das pessoas naturais 
em decorrência da gratuidade universal, instituída pela Lei Federal n' 9.534, 
de 1997, e reafirmada em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que 
cassou todas as liminares que autorizavam a cobrança desses atos. 

A Lei Federal n' 9.534 é inquestionavelmente justa do ponto de vista social, 
mas deixa em situação difícil a maioria dos cartórios de registro civil. 

Nosso substitutivo propõe, entre· outras coisas: 
_ a destinação de um percentual da receita de outros cartórios (protestos, 

registros de imóveis, notas, entre outros) aos cartórios de registro civil, para 
que possam atender à lei e assim beneficiar a população, bem como garanttr 
a "sobrevivência" desses órgãos; 

- atribuição à Corregedoria-Geral de Justiça, órgão do Tribunal de Justiça, 
da responsabilidade pela regulamentação da lei, bem como a forma de 
utilização do selo; 

- criação de uma sistemática de rateio entre todos os cartórios, para que a 
gratuidade das certidões de nascimento e óbito possa ser custeada; 

- ao juiz responsável pela aplicação da norma, optar por uma das quatro 
penalidades previstas na Lei Federal n' 8.935, que regula a atividade notarial 
e de registro. Dessa forma, as multas poderão ser aplicadas com valores 
mais efetivos, além de haver critérios específicos para sua gradação; 

-cobrança reduzida em 50% da tabela aplicada para os serviços de baixa e · 
habite-se, o que tornará menos oneroso o custo desses procedimentos para · 
aqueles que estarão adquirindo imóveis. •·. 

Finalizando, gostaríamos de agradecer aos assessores desta Casa, 
especialmente os que colaboraram diretamente na elaboração desse 
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substitutivo, e a todos os Deputados que nos têm conferido o seu apoio. 
Acreditamos que os nobres pares votarão favoravelmente ao Substitutivo n° 

1, que, ao ser aprovado, contribuirá sobremaneira para que o nosso Estado 
tenha leis inovadoras e justas. 

Reitero a afirmação de que a instituição de um selo de fiscalização como 
esse é oportuno não só aos cofres públicos, mas principalmente à sociedade 
mineira, que hoje não tem acesso à gratuidade dos registros civis. 

Agradecemos todos os colegas pela aprovação desse Substitutivo n° 1, 
fruto de um trabalho conjunto, em que reunimos parte do projeto apresentado 
pelo nobre colega Miguel Martini, a contribuição do ilustre Deputado 
Sebastião Navarro Vieira na apresentação do Substitutivo n° 2 e as 
sugestões acatadas e analisadas pelas comissões nas quais tramitou. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para 
declaração de voto, o Deputado Hely Tarqüinio. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Em nome do PSDB, queremos parabenizar o 
Deputado Miguel Martini e demais Deputados que contribuíram para a 
confecção e aprovação desse projeto, que traduz um trabalho principalmente 
de iniciativa do Deputado Miguel Martini, que, como sempre, traz bons 
projetos para esta Casa. Neste caso, o projeto tem o objetivo de exercer uma 
fiscalização que traz transparência e lisura, dando qualidade aos atos 
notariais e aos cartórios de registro, cuidando, dessa forma, dos bens e do 
serviço público nesse setor, dando tranqüilidade ao beneficiário, 
estabelecendo uma regra bastante definida quanto ao tratamento da coisa 
pública. 

Em muitas oportunidades o povo foi lesado por esse setor dos atos 
notariais e pelos cartórios de registro, onde as alíquotas são bastante 
diferentes, às vezes numa mesma cidade. Com essa inovações do selo, 
prallcamente zerou o caixa 2, o que é muito bom para o povo e também traz 
uma disciplina para quem presta serviços no setor. 

Portanto, parabéns ao Deputado Miguel Martini. Nossos aplausos, em 
nome do PSDB, que votou favoravelmente ao seu projeto de lei. Esperamos 
que o Governador o sancione e imediatamente o regulamente. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 623/99, do Deputado 
D1lzon Melo, que institui o Dia do Escrivão de Polícia, a ser comemorado em 
5 de novembro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputad'?s que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 467/99, do Deputado Ronaldo 
Canabrava, que cria o Programa Especial de Incentivo à Arrecadação e dá 
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outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A 
comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em ·discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em· votação, o 
Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
enccntram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, _em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 467/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 504/99, do Deputado Ermano 
Batista, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Especial de 
Amparo às Bandas de Música no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam por 
sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À Comissão de Educação. 

Questões de Ordem 
o Deputado João Paulo - Quero fazer uma observação com relação à 

comunicação que o Presidente Anderson Adauto apresentou á Mesa para ser 
feita ao Plenário, com relação ao tombamento do Município de Diamantina. A 
instituição do tombamento, ao longo dos anos, tem sido um tormento para 
toda a sociedade. Longe de preservar as edificações, tem se constituído num 
instrumento que tem propiciado exatamente o contrário e tem levado injustiça 
a muitas comunidades, na medida em que o tombamento não vem 
acompanhado de nenhum incentivo, estímulo ou repasse de recursos, para 
que se preservem as edificações e a memória histórica das edificações e das 
comunidades. 

Pois bem, Sr. Presidente. Tenho defendido, não por meio de projetos, mas 
de pronunciamentos e de posições que mantenho, que o tombamento deve 
se seguir, no caso de municípios, de, no mínimo, isenção de IPTU. Se o 
patrimônio histórico quer tombar determinada propriedade, deve oferecer, de 
imediato, no âmbito municipal, a isenção do IPTU. No âmbito estadual, outras 
coisas. 

Além da isenção do IPTU, o ente público que tomba o patrimônio deve 
zelar pelo imóvel, fornecendo os materiais necessários para a restauração,· 
quando a ação do tempo - erosão provocada pela chuva ácida, que não é 
uma peculiaridade dos grandes centros, mas de todas as regiões, a qual· 
destrói as edificações - se fizer presente. O poder público tem o dever não 
apenas de tombar e deixar tombado para preservar, mas também de 
preservar e restaurar. É importante dar isenções, porque, no momento em 
que há o tombamento, percebe-se uma desvalorização muito grande do 
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patrimônio, impondo uma perda . 
. O tombamento, nos dias de hoje, constitui-se uma desapropriação 

disfarçada, pela qual o erário público nada paga ao particular. A memória 
histórica não pode ser mantida pelo particular; se o ente público quer mantê-
la, ele deve pagar por isso. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, diante das considerações feitas 
pelo Deputado João Paulo, também gostaríamos de dizer que, em parte, 
concordamos com o Deputado, no que tange ao tombamento do patrimônio 
público. 

Hoje estamos tratando da comunicação do Presidente sobre a escolha de 
Diamantina patrimônio mundial. Sabemos que isso vai criar para nós 
mineiros, e especialmente para os diamantinenses, um "status" que pouca~ 
cidades mundiais têm e vai incrementar o turismo naquela cidade. 

Parabéns ao Prefeito Antunes e ao seu filho, o jornalista América Antunes, 
com quem estivemos aqui, na legislatura passada, quando nos falou sobre as 
perspectivas de Diamantina ao tornar patrimônio da humanidade. Esta 
Assembléia Legislativa deu toda a força para que o movimento de 
Diamantina ganhasse o apoio das autoridades constitui das, não só do Estado 
de Minas Gerais, mas também de todo o Brasil. 

Temos certeza de que a Dimantina de Chica da Silva, de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, a antiga Arraial do Tijuco, vai, doravante, tornar-se 
uma comuna conhecida por toda a humanidade, porque recebeu esse 
galardão e faz parte do conjunto das cidades de preservação arquitetônica e 
cultural. Parabéns a todos nós, mineiros, porque Diamantina é de Minas 
Gerais. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de 
"quorum" qualificado para a votação da propostas de emenda à Constituição, 
mot1vo por que passa à apreciação dos pareceres de redação final. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua yez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução n° 
3_19/99 (A promulgação) e dos Projetos de Lei n°s 93, 108, 118, 295 e 449/99 
(A sanção.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra a 

reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã dia 2 
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária: 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 56° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e Gil Pereira 
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sumário: Comparecimento -Abertura - 1• Parte: Ata- 2• Parte (Ordem 

do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado 
Dinis Pinheiro; aprovação - Inexistência de "quorum" qualificado para a 
votação de propostas de emenda à Constituição -Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 360/99; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda_s; 
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 2 e da Emenda n° 2; votaçao 
da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2° turno, do_ Proje~o de_ Le1, no 
701/99; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da d1scussao; discurso 
do Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; leitura da Emenda no 1; 
votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em .1° 
turno; votação da Emenda n° 1; rejeição- Discussão, em_ 2° tu!no, do Projeto 
de Lei Complementar n° 19/99; encerramento da d1scussao; na':-receb1mento 
de emenda; decisão da Presidência; questões de ordem; votaçao do projeto, 
salvo emendas; votação nominal; aprovação na f~rma do vencido em _1° 
turno· votação das Emendas n°s 1 a 3; votaçao nom1nal; . aprovaçao; 
decla'rações de voto; questão de ordem - Discussão, em 

0
2° turno, do Proj:to 

de Lei n° 583/99; aprovação na forma do venc1d0 em 1 turno - D1scussao, 
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199; requenmento 
do Deputado Durval Ângelo; aprovação do requerimento - Discussão, em ZO 
turno, do Projeto de Lei n° 127/99; aprovação na forma do vencido en:' 1° 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 149/99; aprovaçao -
Discussão em 2° turno, do Projeto de Lei n° 172/99; apresentação do 
Substitutiv~ n° 1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo no _1; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de L~i n° 364/99; ~provaça~ 
na forma do vencido em 1 ° turno, com a Emenda n 1 - D1scussao, em 2 
turno, do Projeto de Lei n° 423/99; aprovação na f~rma do vencido :m 1° 
turno - Discussão em 2° turno, do PrOJeto de Le1 n 448/99, aprovaçao na 
forma do vencido ~m 1° turno, com a Emenda n° 1 - Inexistência de "quorum" 
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição_-
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redaçao 
Final do Projeto de Lei n° 701/99 e do Projeto de Lei Complementar n° 19/99; 
aprovação - Palavras do Sr. Presidente- Encerramento. 

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

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton ~ilela - Alberto ·· 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Amilcar Mart1ns - -· 
Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro -Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes- Bilac Pinto- Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano 
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Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio - João Batista de Oliveira - João 
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis- Maria José Haueisen - Mauri Torres- Olinto Godinho- Pastor 
George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava 
- Sargento Rodrigues Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 9h13min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

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

2• Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei 
Complementar n° 19/99 e o Projeto de Lei n' 583/99 sejam apreciados nesta 
ordem, após o Projeto de Lei n' 701/99. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado 
para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas que há número 
regimental para a apreciação das demais matérias em pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n' 360/99, do Deputado Antõnio 
Carlos Andrada, que dispõe sobre a prática de educação fisica nas unidades 
do Sistema Estadual de Ensino. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n' 1, que apresentou. 
A Comissão de Educação opinou por sua aprovação com a Emenda n' 1, 
que apresentou, ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do Projeto com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Educação, ao Substitutivo n' 1, da Comissão de 
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, 
que opina pela aprovação _do Substitutivo n' 2 e da Emenda n' 2, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n' 1, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com 
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a aprovação do Substitutivo n' 1, ficam prejudicados o Substitutivo n' 2 e 
a Emenda n' 2. Em votação, a Emenda n' 1, que 'recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei 
n' 360/99 na forma do Substitutivo n' 1, com a Emenda n' 1. À Comissão de 
Educação. 

Discussão, em 2' turno, do Projeto de Lei n° 701/99, do Governador do 
Estado, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1' turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N' 1 AO PROJETO DE LEI N' 701/99 

Suprima-se do art. 2' a expressão "no Gabinete Militar do Governador". 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Dinis Pinheiro 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Encerra-se a discussão. No 

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Dinis 
Pinheiro, a qual recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a emenda será submetida a votação independentemente de parecer. 
Com a palavra, para encaminhar a votação da matéria, o Deputado Durval 
Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo*- Senhores parlamentares, gostaria de ler o art. 
2' do Projeto de Lei n' 701/99. Ele diz assim:" A distribuição do efetivo de que 
trata o art. 1' desta lei, das unidades do Corpo de Bombeiros Militar, no 
Gabinete Militar do Governador do Estado, no Tribunal de Justiça Militar e na 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, constará em quadro de organização · 
e distribuição aprovado por decreto do Governador do Estado". 

A emenda é casuistica. Ela solicita a retirada da expressão "no Gabinete 
Militar do Governador". Então, o bombeiro militar, dependendo do decreto do 
Governador, e este é fundamental, pode estar nas unidades do Corpo de 
Bombeiros, nas frações, pode estar no Tribunal de Justiça Militar, pode estar 
na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas, pela emenda, ele não 
poderia estar no Gabinete Militar do Governador. O Gabinete Militar do 
Governador não é o Gabinete da Policia Militar do Governador. Não estamos 
falando aqui somente da lotação do coordenador do gabinete. Há lá 
bombeiros que exercem atividades auxiliares. Se aprovarmos essa emenda, 
estaremos privando bombeiros que ocupam hoje essas funções de as 
ocuparem. E mais do que isso: o Gabinete Militar do Governador pode ter 
funções de defesa do próprio Governador que exijam ações de bombeiros. 
Pode haver necessidade de ações de risco. 

Meu encaminhamento é pela rejeição dessa emenda. É uma emenda muito 

~----------------------------------------__J 



I, 
!!I .I: I 

fi 
514 

pontual e casuística. Não quero dizer - devido ao clima de festa para a 
aprovação desse projeto, esta Casa está dando uma grande demonstração 
de civismo, de doação, de sintonia com o sentimento da população- quais as 
intenções dessa emenda. Gostaria que a rejeitássemos e mantivéssemos ·o 
texto original, que foi relatado pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, pelo 
Deputado Sebastião Navarro Vieira e por outros Deputados que aqui não 
estão, mas cumpriram um papel importante no relato dessa matéria. Essa 
emenda foi relatada de forma brilhante por eles. Então, o meu 
encaminhamento é pela rejeição dessa emenda. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, solicito que a emenda seja 

lida. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência solicita ao 

Sr. Secretário que proceda à leitura da emenda. 
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- A Emenda n° 1, lida pelo Sr. 

Secretário, é a publicada anteriormente.) 
O Sr. Presidente- Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que 

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, apresentada em Plenário, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 701/99 
na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 19/99, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na ; 
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em_ 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

- A Presidência, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, 
deixa de receber emenda do Deputado Alencar da Silveira Júnior, com o · 
seguinte teor: 

EMENDA N° .... 
Acrescentem-se os seguintes artigos: 
Art. 1 o - Altera a Lei Complementar n° 53, de 1° de dezembro de 1999, · 

excluindo a cidade de ltabirito da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Art. 2° - A cidade de ltabirito volta a integrar o Colar Metropolitano da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A recente alteração da composição da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, com ·a inclusão de ltabirito, não foi aceita pelas 
autoridades locais, que houveram por bem não fazer a mudança, mantendo a 
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antiga formação de acordo com a vontade dos Vereadores, do Prefeito 
Municipal e de lideranças empresarias. 
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A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso li do art. 83 do 
Regimento Interno, deixa de receber requerimento do Deputado Durval 
Ângelo em que solicita que a votação nominal do Projeto de Lei 
Complementar n° 19/99 seja feita por meio de chamada dos Deputados. 

Decide a Presidência não receber a proposição, uma vez que o sistema do 
painel eletrônico não apresenta nenhuma falha de funcionamento. 

A Presidência vai submeter a matéria a votação por meio do painel 
eletrônico, em obediência ao disposto no art. 255 do Diploma Regimental;· 
que determina que· esse instrumento seja "... usado na votação de~ 
proposições por qualquer processo, salvo no simbólico, quando seu uso se 
restringirá à verificação de votação, e nos casos de escrutínio secreto que' 
obedeçam a procedimentos regimentais específicos". 

A única situação em que se deixa de utilizar o painel eletrônico na votação 
e na verificação de votação é na ocorrência de alguma falha no sistema, 
hipótese em que se adotará o procedimento previsto no art. 263 do 
Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, a votação nominal pode ser 

feita de duas formas: pelo painel e por chamada nominal. Este parlamentar 
está solicitando a chamada nominal, porque quando da votação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 39 neste Plenário adotamos esse 
procedimento. Compreendemos que estamos concluindo. um processo 
provocado pela Proposta de Emenda à Constituição n° 39. E conseqüência 
da proposta de emenda à Constituição definir a organização básica dos 
bombeiros. Por uma causalidade, teríamos de adotar o mesmo procedimento 
e fazer a chamada nominal dos Deputados. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que 
mantém sua decisão e que não vai acatar o referido requerimento. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de saber se há 
alguma comissão em funcionamento. Se houver, que seja suspensa, a 
exemplo de procedimento já tomado por V. Exa. em outras ocasiões, para 
que possamos ter certeza da presença de todos os parlamentares em 
Plenário. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que, no momento, 
não há nenhuma comissão em funcionamento. 

A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. De conformidade com o art. 260, I, c/c o 
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art. 255, do Regimento Interno, os Deputados que desejarem aprová-lo 
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "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. A 
fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrús -Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

- Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Fábio A velar - Gil 
Pereira - Hely Tarqüínio - João Batista De Oliveira - João Paulo - Jorge 
Eduardo De Oliveira- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite 
- Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José 
Haueisen- Mauri Torres- Olinto Godinho- Rêmolo Aloise- Rogério Correia-
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados; não houve nenhum voto 
"não" nem em branco. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei 
Complementar no 19/99, salvo emendas. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3, 
que receberam parecer pela aprovação. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
-Votam "sim" os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús- Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - · 

Álvaro Antônio- Antônio Andrade- Antônio Carlos Andrada -Antônio Roberto 
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dilzon Melo- Di mas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval., 
Ângelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Ermano 
-Batista- Fábio A velar- Gil Pereira- Hely Tarqüínio- João Batista De Oliveira 
- João Paulo - Jorge Eduardo De Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto Godinho - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; não houve nenhum voto 
"não" nem em branco. Estão aprovadas as emendas. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 19/99 na forma do 
vencido em 1° turno com as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
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o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, antes de tudo, nossa palavra é de agradecimento a todos pela 
sensibilidade, pelo espírito público, porque acho que esta Casa dá mais uma 
demonstração importante de estar do lado da população, do lado da 
sociedade. 

Só gostaria de esclarecer que, ainda na parte da manhã, votaremos os dois 
projetos em redação final. Insistimos nisso, pois a reunião da Comissão de 
Redação será aberta às 9h45min, e precisamos da mesma presença aqui, 
porque,. mesmo sabendo que não é necessário o "quorum". qualificado, 
gostaríamos de contar com todos no Plenário para que, até às 10 horas, 
encerrássemos essa votação. 

Nas duas votações nas comissões, citei um verso de Fernando Pessoa que' 
acho que bem registra o espírito público dos Srs. Deputados. Fernando 
Pessoa afirma - em mau português - "que tudo vale a pena se a alma não é 
pequena". Parabéns aos Srs. Deputados, às comissões, à assessoria desta 
Casa pela grandeza d'alma que demonstraram neste processo lodo. E v1va o 
povo de Minas! Vivam os bombeiros militares do Estado! 

o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, público presente. Apenas queríamos agradecer aos demais 
pares desta Casa, uma vez que nos acompanharam desde a Emend~ _à 
Constituição n° 39, que, de fato, separou o Corpo de Bombe~ros da Policia 
Militar do Estado de Minas Gerais. Nestes dois projetos, estamos executando 
a parte final desse desmembramento. Sabemos a importância desses dois 
projetos que aqui foram votados pelos nobres pares desta Casa. Ficamos 
imensamente agradecidos aos demais companheiros pela sensibilidade, por 
entenderem que esses dois projetos, realmente, têm um alcance social muito 
grande. Na verdade, o benefício maior não será para os bombeiros militares, 
mas sim para toda a sociedade, que terá um Corpo de Bombeiros eficiente, 
autônomo, que terá um Corpo de Bombeiros capaz de atender a ela da forma 
como ela merece. Era isso o que tinha que agradecer. Quero também 
agradecer a todo o corpo técnico desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados. O 
PFL, nesta Casa, integra as bancadas de oposição, faz oposição ao Governo 
do Estado, não faz oposição a Minas Gerais. Em tudo aquilo que é relevante, 
que é de interesse do Estado, o PFL se faz presente, aprovando as matérias 
relativas aos interesses de Minas, como neste caso e em muitos outros. O 
PFL, Sr. Presidente, quer transformar a votação unânime de sua bancada em 
uma homenagem e em um preito de respeito e de admiração aos Bombeiros 
Militares de Minas Gerais . 

O Deputado Cabo Morais - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros 
do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, voltamos aqui para agradecer o · 
empenho do Legislativo mineiro em regulamentar o efetivo e a Lei' de 
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Organização Básica do Corpo de Bombeiros. Sabemos, perfeitamente, 
que essa instituição, que é recém-nascida, há de crescer e de atender muito 
bem toda a sociedade mineira. Muito obrigado, senhores. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres • 
visitantes. Não poderia também deixar de fazer coro com os Deputados que 
me antecederam e, enfim, com toda esta Casa e também com todas as 
pessoas que aqui estão. Hoje é efetivamente um dia memorável nesta Casa., 
Acho que as placas com os dizeres: "Itamar cumpriu, a Assembléia aprovou e 
o povo aplaudiu" são, sem dúvida alguma, tudo aquilo que gostaríamos de 
resumir e de dizer. Efetivamente, o Governador Itamar Franco e esta Casa 
cumpriram o seu papel. Muito obrigado e parabéns a todas aquelas pessoas 
que, direta ou indiretamente, contribuíram para que tivéssemos aqui hoje 
esse grande sucesso. Parabéns a vocês. Muito obrigado. 

·O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, comunidade 
dos bombeiros, plagiando o ilustre Deputado Durval Ângelo, nós, da Bancada 
de Oposição nesta Casa, representando o PSDB, não poderíamos também 
deixar, neste momento, de lembrar que, desde que veio para esta Casa um 
projeto de anistia dos PMs, um projeto demostrando a rachadura que existia 
dentro da PM e a necessidade de autonomia do Corpo de Bombeiros, nos 
associamos no momento em que se configurou, realmente, a liberdade para . 
os bombeiros cuidarem do seu mister, que é, sobretudo, a proteção da vida_: 
das pessoas. Acho muito importante que se diferencie um pouco a sua : 
missão da da PM. A PM tem a precípua missão sagrada da segurança, mas 
o bombeiro tem uma missão ainda mais delicada, que é a da proteção da'~ 
vida humana. A Oposição não se furtou a se colocar com sensibilidade e 
responsabilidade do lado do Governador do Estado. Muitas vezes, a 
Oposição é mal entendida, mas ela é sagrada em qualquer governo, pois · 
desempenha o papel fiscalizador dos atos governamentais e não o deixa 
desviar-se do bom caminho. 

Neste momento de satisfação para todos, alertamos o Corpo de Bombeiros 
sobre a necessidade de se buscar sua liberdade e autonomia, lutando para 
que não seja discriminado, como se sugere em uma emenda apresentada 
que propõe que o bombeiro não faça parte do gabinete do Governador Itamar·-
Franco. Não. O Corpo de Bombeiro tem que participar paritariamente de 
todas as representações do Governo. 

A Oposição reafirma, nesta hora, seu apoio aos integrantes do Corpo de 
Bombeiros, deseja-lhes felicidade e aconselha-os a disputar seu espaço na 
busca da autonomia no seu mister de agora para a frente. Muito obrigado. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs_ Deputados, famílias 
dos integrantes do Corpo de Bombeiros, faço a declaração de voto na 
condição de Deputado desta Casa e de Presidente Estadual do PL. 

O PL, desde o primeiro momento desta legislatura, tem se empenhado em 
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fazer prevalecer na Casa, em parceria com os demais companheiros que 
integram,, as bancadas do Legislativo de Minas, uma. legislação ágil e 
revestida de justiça. ' 

Neste momento histórico de encerramento do ano e do milênio, fazemos 
justiça aos homens e às mulheres do glorioso Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais: 

Parabenizo não somente a Casa, mas sobretudo o povo pela conquista 
desta manhã, representado aqui pelo Corpo de Bombeiros. A vocês a vitória! 
um abraço a todos, e que Deus os proteja.(- Palmas.) 

o Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, amigos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em nome da 
Bancada do PDT, expresso nossa alegria pela aprovação do projeto que vai"· 
dar ao Corpo de Bombeiros a oportunidade de viver um novo tempo, de · 
crescer, de ter autonomia e de atender, em plano de expansão, a algumas .l 
cidades do interior que, pelo seu crescimento e desenvolvimento, já 
demandam cuidados. 

A participação dos senhores, evidentemente, será de fundamental · 
importância para que Minas, cada vez mais, dê tranqüilidade a seu povo. Por 
isso, aplaudimos o Governador Itamar Franco e os nossos companheiros 
que, em voto unânime, mostraram sensibilidade para com essa instituição, 
que é motivo de orgulho para Minas Gerais e que, certamente, viverá um 
novo tempo, trazendo segurança aos mineiros. Vocês são muito fortes. . 

Saibam que podem contar com um Executivo e um Legislativo sensível a 
causa dos senhores. Muito obrigado. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, permitam-me chamá-los, membros do Corpo de Bombeiros, de 
guerreiros pela vida. 

O Corpo de Bombeiros conquistou o apoio da comunidade e tem um dos 
maiores índices de apoio da população, pelo seu trabalho, pela sua 
dedicação. 

A autonomia do Corpo de Bombeiros permitirá um trabalho direcionado 
para a questão da defesa da vida, que é uma das tarefas mais nobres. Nós, 
que lidamos com a vida, como médicos que somos, sabemos da importância 
dos bombeiros no salvamento da vida das pessoas. Estão de parabéns o 
Corpo de Bombeiros e esta Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs_ Deputados, caros amigos 
do Corpo de Bombeiros, a Assembléia Legislativa, nesta amanhã, ao aprovar 
este projeto de lei complementar, dá uma demonstração de responsabilidade ; 
e de companheirismo. · 

No meio deste esforço coletivo da Assembléia Legislativa de Minas,· 
gostaria de destacar os trabalhos de alguns parlamentares que foram 
importantes na aprovação desta lei: os Deputados militares, Sargento 
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Rodrigues e Cabo Morais, que agiram de forma responsável, sempre nos 
comunicando sobre as votações e solicitando a presença dos Deputados. A 
Deputada Elaine Matozinhos e o Deputado Durval Ângelo também foram 
grandes batalhadores. 

A primeira etapa está vencida, é a primeira vitória do Corpo de Bombeiros. 
Essa vitória só se concretizará de fato, verdadeiramente, quando a 
autonomia do Corpo de Bombeiros se traduzir, na essência da palavra, no 
respeito aos policiais militares, no respeito aos familiares dos policiais, para 
que tenham a dignidade de ser os soldados do Corpo de Bombeiros de Minas 
recebedores de bons salários, para terem condições de criar os seus filhos. 

É importante que o Corpo de Bombeiros possa ter uma estrutura física, 
possa estar presente em todos os cantos do Estado de Minas Gerais, 
levando a segurança de sua presença. A sociedade precisa contar com um 
Corpo de Bombeiros ágil, seguro e satisfeito. 

A nossa missão está cumprida. A partir deste momento, estaremos ao lado 
dos outros companheiros, solicitando ao Governo do Estado que dê plenas 
condições para que o Corpo de Bombeiros caminhe com as suas próprias 
pernas e seja um órgão independente e presente na vida do povo de Minas 
Gerais. Parabéns a vocês pelo trabalho! Neste final de ano, que Deus proteja 
cada um de vocês e suas famílias, porque vocês são importantes para o 
nosso Estado I Muito obrigado. 

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, bombeiros e 
familiares que nos visitam e marcam presença nas galerias. Nesta manhã, 
vivemos todos um clima de confraternização, um clima de festa, de mãos ·, 
dadas, parlamentares, militares, bombeiros e seus familiares. Hoje 
regulamentamos a atuação dessa brava corporação, que continuará 
prestando o melhor serviço à população do Estado de Minas Gerais. 

O projeto que acabamos de votar é uma complementação do outro que 
votamos no início desta legislatura, da emenda à Constituição. Naquela 
oportunidade, este clima de confraternização não existia. Pessoalmente, 
confesso que tive medo, porque, nas galerias, marcava presença uma 
comunidade muito magoada, com toda a razão, temerosa de que o projeto .. 
não fosse aprovado naquela oportunidade. Eu tinha um programa de rádio na·: .. 
88.7, de uma hora diária, e acompanhei cada passo daquela mobilização que 
foi feita para enfrentar a injustiça de que fora alvo, partida do Governo 
anterior. A tensão culminou com a morte de um cabo, a prisão de um soldado 
e com a injustiça a toda a comunidade e a todos os familiares dos militares. 
Era natural que a enorme tensão daquela ocasião se transferisse para este 
Plenário. Consciente da gravidade do momento que vivíamos, propus, deste 
microfone, que a votação fosse tal qual hoje o Deputado Durval Ângelo 
propôs, e o Presidente não aceitou. Naquela oportunidade, tinha sentido, sim, 
que a votação fosse nominal, ao microfone, e não no painel eletrônico, 
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porque esse já dava mostras de que não era muito confiável. A minha 
presença naquela ocasião não tinha sido consignada, e eu havia digitado. O 
momento era de uma enorme tensão e de uma responsabilidade maior ainda 
para todos nós. Confesso que tive medo e lutei pela votação nominal, verbal, 
ao microfone, e não pela votação nominal eletrônica. A Mesa acatou a nossa 
posição, e só por isso aquele projeto foi aprovado. Fosse a votação no painel 
eletrônico, o projeto não teria sido aprovado, teria experimentado uma "morte 
súbita", e não sei o que poderia advir do impasse. A nossa responsabilidade 
era muito grande, e defendi com todas as forças que a votação do projeto 
fosse nominal, verbal, mas, naquela oportunidade, não mereci o 
entendimento das galerias e fui vaiado. E quem votou contra, quem queria 
derrotar o projeto foi aplaudido. Sr. Presidente, não me considero merecedor· 
de aplauso quando cumpro a minha obrigação, mas não acho que me 
fizeram justiça quando me vaiaram. 

Queria terminar o meu posicionamento cumprimentando os colegas 
Deputados e os nossos visitantes, essa brava corporação de bombeiros e 
seus familiares, desejando boas festas a todos eles, e queria abrir mão do 
aplauso, de que não me vejo merecedor. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 
militares do Corpo de Bombeiros, o PPS votou a favor da autonomia do 
Corpo de Bombeiros por unanimidade, o PPS votou hoje no Projeto de Lei 
Complementar n° 19 e o PPS votará também no projeto que transfere o 
patrimônio para o Corpo de Bombeiros, para dar-lhes condições de cumprir 
essa difícil e nobre missão de ·salvar e proteger vidas. Estamos com a 
consciência tranqüila, sabendo que fizemos o melhor para que vocês possam 
desempenhar melhor a sua função nessa, repito, difícil e nobre missão de 
salvar vidas. Por isso, queremos parabenizá-los e pedir a Deus que continue 
a iluminá-los e a protegê-los nessa nobre missão. Parabéns, bombeiros. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
companheiros e irmãos do Corpo de Bombeiros, quero parabenizar esta 
Casa, o Governador Itamar Franco e, sobretudo, os nossos companheiros do 
Corpo de Bombeiros. Gostaria de dizer que parabenizo todos em nome do 
PSB, partido do qual tenho a honra de ser Presidente estadual, mas, 
sobretudo, em nome da Policia Civil do Estado de Minas Gerais, que é, sem 
sombra de dúvida, uma irmã de luta dos nossos companheiros policiais. 
Quero também registrar nossas homenagens ao comando do Corpo de 
Bombeiros, que, naquele momento difícil, com tanto carinho e boa-vontade, 
abraçou a causa dos policiais excluídos. Hoje estamos vendo essa grande 
vitória. A Policia Civil de Minas Gerais está extremamente alegre neste 
momento de grande felicidade para os nossos companheiros do Corpo de 
Bombeiros. Parabéns a todos, Que Deus os abençoe e que as instituições 
que estão aí para defender a vida da população fiquem cada vez mais fortes, 

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



1111 

;f ,, 522 
mais firmes e, sobretudo, mais unidas. Parabéns. Muito obrigada. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Srs. Deputados, desde criança aprendi a 
admirar as corporações dos bombeiros, porque elas significam segurança, 
tranqüilidade e respeito às instituições e às famílias. Agora, recém-retornado 
a esta Casa, fico muito feliz e à vontade por ter sido esse um dos primeiros 
projetos que tive a honra de aprovar. Passará para a história de Minas Gerais 
a aprovação da independência do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, a 
luta dos bombeiros continua, porque. será possível reconhecer melhor o 
grande esforço e o grande risco empreendidos pela corporação dos soldados 
que enfrentam o fogo e as . vicissitudes, concedendo-se a eles uma 
remuneração mais adequada. A remuneração do policial bombeiro é muito 
menor do que sua necessidade, tendo em vista o risco direto que ele corre no 
desempenho de suas funções. 

Por essa razão, a luta continua nesta Casa, com a unanimidade que 
presenciamos, a fim de conseguir melhor remuneração para a corporação, 
para os soldados do Corpo de Bombeiros. Quando um bombeiro sai de casa 
de manhã e vai trabalhar, sua esposa e seus filhos ficam apreensivos e 
preocupados porque não sabem se ele volta para casa com vida. Esse risco 
é permanente e precisa ser mais reconhecido pelo Governo, com melhor 
remuneração para os bombeiros. Parabéns, bombeiros, por mais essa 
conquista. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, platéia aqui 
presente, mais uma vez sentimo-nos felizes em ver esta Casa cheia. Vimos 
aqui, há uma semana, as galerias repletas pelos ex-funcionários da 
MinasCaixa, que também estavam na expectativa de ver seu sonho 
realizado. Temos a certeza de que o Governador Itamar Franco irá cumprir 
tudo o que prometeu, porque é um homem sério, de palavra, corajoso e 
realizador de seus compromissos. Hoje a Casa está cheia do pessoal do 
Corpo de Bombeiros e seus familiares. Nós, Deputados, estamos aqui 
apenas cumprindo nossa obrigação e nosso papel. O Corpo de Bombeiros, 
com toda certeza, também irá cumprir o seu papel e dar o seu retorno, como 
sempre fez, agora ainda mais, com a aquisição de tantos novos defensores 
da vida, pessoas que lutam em defesa do ser humano. 

Quero encerrar minhas palavras tecendo uma homenagem especial ao 
Exmo. Sr. Governador Itamar Franco. Parabéns, Governador. O senhor está 
resgatando com dignidade essa categoria e honrando mais um compromisso 
de sua campanha, porque esse projeto veio do Governo do Estado. Então o 
Governador é sensível e mandou para a Assembléia o projeto que hoje 
estamos aprovando. Com isso, cumprindo a sua palavra e fazendo a história, 
o Governador Itamar Franco fortalece o Corpo de Bombeiros e dá mais 
segurança ao povo de Minas Gerais. Toda a Minas Gerais está, pois, de 
parabéns. 
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O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
companheiros do Corpo de Bombeiros, vejo que o Governador Itamar 
Franco, mais uma vez, honra o seu compromisso de campanha. 

Ressaltamos aqui· a sua dignidade e a sua honradez por, mais uma vez, 
resgatar cada compromisso de sua campanha. Desta vez foi a reestruturação 
e a independência do Corpo de Bombeiros. 

Hoje, pela aprovação da Lei Complementar n° 19, esta Casa deu, também, 
uma demonstração de carinho e de reconhecimento ao grande esforço do 
Corpo de Bombeiros, ao grande trabalho realizado, com tanta dificuldade, por 
esse órgão. Em menos de uma semana, essa lei aqui chegou e foi aprovada, 
com a participação e a cooperação de todos os Deputados, tanto os da 
Situação quanto os da Oposição. ' 

Parabéns ao Corpo de Bombeiros, que teve antecipado o seu presente de 
Natal, na aprovação recorde da Lei Complementar n° 19. Muito obrigado. 

O Deputado Ailton Vilela -Sr. Presidente, Srs. Deputados, bravos soldados 
do Corpo de Bombeiros, queremos, na oportunidade, manifestar a nossa 
solidariedade ao Corpo de Bombeiros, aos seus integrantes, pelo trabalho, 
pela dedicação, pela valiosa contribuição que tem dado à segurança do povo 
de Minas Gerais. 

Vocês estão realmente de parabéns pela participação ativa, nesta Casa, 
dos prezados colegas Deputados Sargento Rodrigues, Cabo Morais e outros, 
que tanto têm trabalhado e contribuído para a autonomia e a consolidação do 
Corpo de Bombeiros no Estado de Minas Gerais. 

Portanto, a todos vocês o nosso reconhecimento. Que possam caminhar 
sempre com firmeza em busca da solidariedade para a segurança de todo o 
povo de Minas Gerais. 

O Deputado Oi mas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
cumprimentar o nosso Governador Itamar Franco, que honra mais um 
compromisso. Queremos também dizer que esta Casa está fazendo justiça a 
esses homens que muito defenderam Minas Gerais. Temos certeza de que 
vamos ter um Corpo de Bombeiros mais forte, com mais autonomia e 
preservando a vida de todo o povo do nosso Estado. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Parabéns, senhores do Corpo de Bombeiros. 

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 
não poderia deixar de ocupar o microfone, uma vez que sou Capitão-Médico 
reformado da Polícia Militar. Durante 18 anos, trabalhando no Hospital Militar, 
pude acompanhar a vida desses bravos soldados do Corpo de Bombeiros. Vi 
o quanto eles se dedicam à população e o quanto se sacrificam em defesa da 
vida, em defesa de seus semelhantes. Esta Casa nada mais faz do que 
justiça a uma categoria militar, que vive para servir, que vive para dar a 
própria vida em defesa da vida de seu próximo . 

Parabéns a esta Casa, parabéns ao Governador Itamar Franco, parabéns a 
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todos nós, porque nada mais fazemos do que justiça ao militar bombeiro. 
Neste momento, esta Casa vem, em tempo recorde, como disse o nosso 
Líder Toninha Andrada, aprovar esse projeto e fazer JUStiça ao bombeiro 
militar. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, talvez esta declaração de 
voto seja a derradeira, mas, mesmo sendo derradeira, quero dizer que esta 
Casa, nesta manhã, dá uma demonstração de carinho, gratidão e 
homenagem a essa valorosa corporação que é o Corpo de Bombeiros. Quero 
parabenizar toda a família de bombeiros de Minas Gerais por essa grande 
vitória, que foi também de Minas Gerais. Nesta hora estamos cumprindo 0 
nosso dever para com vocês. Sejam felizes, que Deus os abençoe nessa 
caminhada na defesa da vida humana. Parabéns, amigos. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de dizer para os 

Deputados e para a comunidade dos bombeiros que, ao final da votação de 
todos os projetos, votaremos a redação final, para ser encaminhada, ainda 
hoje, ao Governador. 

Sr. Presidente, foi-me solicitado por um bombeiro, em homenagem a esta 
Casa, que fosse permitido a eles cantar o símbolo maior dos bombeiros, que 
e o seu hino. Faço essa questão de ordem para que essa canção seja 
entoada aqui. 

O Sr. Presidente - Excepcionalmente, esta Presidência, compreendendo 0 
momento importante que é para uma das instituições mais caras do nosso 
Estado, permitirá que a solicitação desse bombeiro seja atendida. 

-Ouve-se o hino do Corpo de Bombeiros. 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 583/99, do 

Governador do Estado, que suprime incisos e dá nova redação a dispositivos 
da Le1 no 12.278, de 29/7/96, que institui contribuição previdenciária para 
custeio parc1al de aposentadoria de servidores públicos e dá outras 
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do 
proJeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Esta, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 583/99 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199, 
que dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado e da Secretaria 
da Casa Civil e Comunicação Social, cria a Secretaria do Turismo, extingue a 
Secretana de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas nas 
Secretarias da Segurança e da Justiça e de Direitos Humanos e dá outras 
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à 
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Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solícita o 
adiamento da votação do veto. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2"·turno, do Projeto de Lei n° 127/99, do Deputado Rogério 
Correia, que institui o Programa Estadual de Albergues para a Mulher Vitima 
de Violência e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 127/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 149/99, do Deputado Ermano 
Batista, que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 9.532, de 1987, que 
trata da aposentadoria ou impedimento dos servidores ocupantes de cargo 
de provimento em comissão. A Comissão de Administração Pública opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores. 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 172/99, do Governador do 
Estado, que revoga os arts. 9°, 16, I, 23 e 24 da Lei n° 9.381, de 18/12/86. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 172/99 

Revoga os arts. 7°, 18, 23 e 24 e o inciso I do art. 16 da Lei n° 9.381, de 18 
de dezembro de 1986, que contém o Quadro. de Pessoal das Unidades 
Estaduais de Ensino e estabelece normas para preenchimento do Quadro de 
Magistério. das Unidades Estaduais de Ensino.. 

A Assembléia Legislativa do. Estado. de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Ficam revogado.s o.s arts. 7°, 18, 23 e 24 e o inciso. I do. art. 16, da 

Lei n° 9.381, de 18 de dezembro de 1986. 
Art. 2°- As aulas facultativas e as dobras de turno, atribuídas até a data da 

publicação desta lei, ficam asseguradas até 31 de dezembro de 1999. 
Art. 3° - O Poder Executivo encaminhará à apreciação da Assembléia · 

Legislativa, no decorrer do ano 2000, o Plano de Carreira do Pessoal de: 
Magistério, após o que promoverá concurso público para o preenchimento de · 
vagas na educação básica da rede estadual. 

§ 1 o- O número real de vagas será previamente divulgado. 
§ 2° - O concurso público abrangerá todos os níveis e modalidades de 

ensino, compreendendo os conteúdos curriculares bem como as funções 
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próprias aos especialistas de educação. 

Art. 4° -·Poderá ocorrer contratação temporária de professor quando a 
localidade não tiver profissional concursado ou a fim de suprir afastamento do 
titular para licenças, férias, ocupação de cargo em comissão, mandato 
sindical e para compor equipes de trabalho. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 
trinta dias após a data de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Rogério Correia 
O Sr Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Rogério Correia, o qual 
recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, o 
substitutivo será votado independentemente de parecer. Em votação, o 
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 172/99 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de 
Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 364/99, do Deputado Anderson Adauto, que dispõe sobre o 
fornecimento de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de 
situações. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permàneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 364/99 na forma do 
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 423/99, do Deputado Carlos Pimenta, que acrescenta 
dispositivo ao art. 3° da Lei n° 11.824, de 6/6/95, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas 
capàs e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas 
públicas. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma 
do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 423/99 na forma do 
vencido em 1 o turno. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 448/99, do Governador do 

Estado, que revoga as Leis n°s 12.459, de 13/1/97, e 12.763, de 14/1/98, que 
conferem tratamento diferenciado aos ocupantes de cargos comissionados 
nos estabelecimentos estaduais de ensino. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, 
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o. Projeto de Lei 
n° 448/99 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. A Comissão . 
de Redação. 

A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de "quorum" 
qualificado para a votação de propostas de emenda à Constitutição. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação os Pareceres de 

Redação Final do Projeto de Lei n° 701/99 e do Projeto de Lei Complementar 
n° 19/99 (À sanção.). 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do esforço concentrado 

para a apreciação de matérias relevantes, serão convocadas reuniões 
extraordinárias para a próxima quarta-feira, dia 8, de manhã, à tarde e à 
noite. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, 
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião. 

•- Sem revisão do orador. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 25199 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues, Olinto Godinho, Maria 
José Haueisen (substituindo o Deputado Ivo José, por indicação da Liderança 
do PT), e Hely Tarqüínio (substituindo o Deputado João Leite, por indicação 
da Liderança do PSDB). Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que, em 
virtude de ser esta a primeira reunião da Comissão, não há ata a ser lida e 
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente ea 
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designar o relator da matéria. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Olinto Godinho 
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, verifica-se que os 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Olinto Godinho obtiveram três votos cada 
um, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O 
Deputado Olinto Godinho assume a direção dos trabalhos e empossa o 
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que agradece a confiança nele 
depositada. O Presidente eleito empossa o Vice-Presidente, Deputado Olinto 
Godinho, e desgina o Deputado Dimas Rodrigues como relator da matéria 
objeto de análise desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e informa que a próxima 
reunião da Comissão será convocada por meio de edital, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- João Leite- Ivo José - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 21' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Doutor Viana 
e lrani Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta. A seguir, o Presidente comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: de Ruy Soares Leal, 
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal; José Augusto 
Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda, e Márcia Machado Teixeira, 
da CODEVASF. O Presidente comunica o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a que foram distribuídas: Projetos de Lei 
n°S 533 e 66/99 (Deputado Márcio Cunha); 502, 416 e 350/99 (Deputado 
Eduardo Hermeto); 587, 170, 52 e 353/99 (Deputado Mauro Lobo); 221 e 
278/99 (Deputado Rogério Correia); 461 e 589/99 (Deputado Olinto Godinho); 
346/99 (Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Postos em discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres sobre os 
Projetos de Lei n°s 279/99, em 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao 
vencido em 1 o turno, (relator: Deputado Eduardo Hermeto ); e, em 1 o turno, 
362/99, na forma do Substitutivo n° 2, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1 
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(relator: Deputado Eduardo Hermeto); 497/99 com as Emendas n°s 1 a 5, 
da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e com a Subemenda 
n°1 a Emenda n° 6 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 543/99 com a 
Emenda n° 1 (relator: Deputado Márcio Cunha). O relator, Deputado Márcio 
cunha, apresenta seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 147/99, mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria, no 1° turno, na forma do Substitutivo 
n° 1, pela prejudicialidade da Emenda n° 1 e pela rejeição da Emenda n°2. 
Na fase de discussão, o Deputado Miguel Martini solicita vista da proposição, 
a qual é concedida pela Presidência. O Deputado Márcio Cunha, na ausência 
do relator anteriormente designado, avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 
224/99 e informa que fará uso do prazo regimental para emitir o seu parecer. 
A seguir, com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise solicita a distribuição de 
avulsos de seu parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 
376/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. O 
Presidente determina a distribuição dos avulsos. Passa-se à 3' Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Márcio Cunha passa a direção dos trabalhos ao 
Deputado Mauro Lobo e apresenta dois requerimentos: no primeiro, solicita 
seja realizada audiência pública da Comissão para debater o Projeto de Lei 
n° 453/99, com os convidados que menciona; no segundo, solicita seja 
realizada reunião conjunta da Comissão e da Comissão de Administração 
Pública para apreciar o Projeto de Lei n° 483/99. Postos em votação, cada 
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece· a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise -

Eduardo Hermeto. 
ATA DA 26' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa• 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Amilcar 
Martins e Ronaldo Canabrava. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, o Presidente, procede à leitura das seguintes 
correspondências: dos Srs. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social; José 
Gregori, Secretário de Estado dos Direitos Humanos; e Tânia Regina Soares 
Machado, Promotora de Justiça, publicadas, respectivamente, nas edições 
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do "Diário do Legislativo" dos dias 18, 11 e 19/11/99. Após, designa os 
relatores das seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 602, 633 e 654/99; 
Deputado Amilcar Martins; 621, 637 e 655/99, Deputado Ronaldo Canabrava;-
625 e 643/99, Deputado Luiz Menezes; 626 e 641/99, Deputado Cristiano 
Canêdo, e redistribui os Projetos de Lei n°s 454 e 603/99, respectivamente,· 
ao Deputado Ronaldo Canabrava e Amilcar Martins. Passa-se à 1• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição· 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
Ronaldo Canabrava emite parecer sobre o Projeto de Lei n o 454/99, no 2° 
turno, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto. Submetido a--
discussão e votação, é aprovado o parecer. Quanto ao Projeto de Lei n° 
603/99, o Deputado Amilcar Martins emite parecer, no 1 o turno, mediante o-
qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 
3. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na seqüência 
dos trabalhos, passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a' 
votação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O • 
Presidente submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de. 
Lei n°s 219/99 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); 548/99 (relator: 
Deputado Amilcar Martins); 550/99 (relator: Deputado Ivo José); 563/99 com. 
a Emenda n° 1(relator: Deputado Cristiano Canêdo); 584/99 (relator:· 
Deputado Luiz Menezes), que são aprovados. Ato contínuo, submete a· 
votação o Requerimento n° 871/99, que é aprovado. Passa-se à 3• Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição da Comissão. O 
Presidente lê requerimento de autoria do Deputado Rogério Correia, em que 
solicita seja realizada audiência pública da Comissão, no Município de 
Congonhas, para discutir a situação dos funcionários públicos desse 
município, que estão com seus salários atrasados há dez meses e ainda não 
receberam o 13° salário referente ao ano de 1998. Submetido a votação, é:. 
aprovado o requerimento. A seguir, submete a discussão e votação os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 526, 527, 535 e 542/99, 

·que são aprovados_ Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999_ 
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava- Luiz Menezes. 

ATA DA 25• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Batista de Oliveira, Dimas Rodrigues, Márcio Kangussu e Bilac Pinto 
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(substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número. regimental, o 
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar as matérias constantes na pauta. A seguir, a Presidência 
procede à leitura de fax do Governador do Estado em resposta ao Ofício n° 
1.938/99, do Deputado João Batista de Oliveira, que encaminha solicitação 
de Prefeituras, Câmaras Municipais, sindicatos, cooperativas rurais e 
associações comunitárias, com vistas a não se permitir a transferência do 
CEASA ao Governo da União; e do Ofício n° 124/99, do Presidente do· 
Sindicato Rural de Campina Verde, que encaminha reivindicações dos .. , 
associados dessa entidade. Logo após, o Presidente designa o Deputado 
Márcio Kangussu para relatar, em turno único, a Mensagem n° 273/98, do 
Governador do Estado. Esgotada a 1• Parte da reunião, a Presidência passa 
à 1" Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência 
submete a votação e é aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, em 
que solicita seja retirado de pauta o Projeto de Lei n° 451/99, do Deputado 
Edson Rezende. Na ausência do Deputado Paulo Piau, relator, no 1° turno, 
do Projeto de Lei n" 532/99, do Deputado Doutor Viana, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Bilac Pinto, que emite parecer pela 
aprovação do projeto com as Emendas n"s 1 e 2. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Verificando-se a ausência do Deputado 
Dimas Rodrigues, relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 201/99, do 
Deputado Ailton Vilela, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Bilac 
Pinto, que emite parecer pela aprovação do projeto na forma do vencido no 
1 o turno. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Passando-se à 2• Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, o 
Deputado Márcio Kangussu emite parecer concluindo pela aprovação da 
Mensagem n" 273/98, do Governador do Estado, na forma do projeto de 
resolução que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Presidente procede à leitura do Requerimento n" 897/99, desta 
Comissão. Submetido a votação, é aprovada a proposição. Encerrada essa-
fase, são encaminhados à mesa requerimentos dos Deputados Paulo Piau, 
em que solicita seja convidado o Presidente da Associação Brasileira de 
Administração Rural - ABAR - para fazer exposição sobre trabalho 
desenvolvido pela entidade em favor do setor rural; e Márcio Kangussu, em 
que solicita audiência pública da Comissão, com a presença do Dr. Aloísio 
Vasconcelos, Diretor da CEMIG, para se debater o Programa Lumiar, que 
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anuncia a eletrificação de propriedades rurais. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado João 
Batista de Oliveira passa a Presidência ao Deputado Márcio Kangussu e 
apresenta requerimento solicitando seja realizada audiência pública na 
cidade de Bonito de Minas, com o objetivo de se conhecer o projeto de 
fruticultura irrigada do município e debater a situação dos produtores locais; 
solicita ainda seja encaminhado oficio ao Presidente da CEMIG com pedido 
de informações sobre as áreas rurais dos Municípios de Augusto de Lima, 
Buenópolis, Corinto, Curvelo, Diamantina, Felixlândia, lnimutaba, Joaquim 
Felício, Lassance, Monjolos, Morro da Garça, Presidente Juscelino e Santo 
Hipólito, que não contam ainda com energia elétrica. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a 
Presidência, o Deputado João Batista de Oliveira agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Paulo Piau - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 28' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS , 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro 
Antônio, Arlen Santiago, Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Wanderley Ávila. Estão 
presentes, também, os Deputados Alberto Pinto Coelho, Márcio Kangussu e 
Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente distribui o Projeto de Lei n° 270/99 ao Deputado 
Bilac Pinto; o Projeto de Lei n° 307/99, ao Deputado Wanderley Ávila; os 
Projetos de Lei n°S 383 e 415/99, ao Deputado Arlen Santiago. A seguir, o 
Presidente, Deputado Álvaro Antônio, passa à discussão e votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenario. A Presidência indaga ao 
Deputado Bilac Pinto se esta em condições de apresentar seu parecer sobre 
as emendas apresentadas ao Projeto de Lei n° 410/99. O relator, Deputado 
Bilac Pinto, procede à leitura do parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do referido projeto de lei com as Emendas n°s 5, 6 , 11 (esta com 
subemenda), 12, 16, 19,22 e 23, e pela rejeição das Emendas n°s 7 a 10, 13 
a 15, 17, 18, 20 e 21, apresentadas. Na fase de discussão, o Deputado Dinis 
Pinheiro apresenta a Proposta de Emenda n° 22, e o Deputado Wanderley 
A vila apresenta a Proposta de Emenda n° 23. O Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, submete à votação b parecer, salvo as propostas de emendas, o 
qual é aprovado. A seguir, o Presidente submete à votação, cada uma por 
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sua vez, as emendas mencionadas, as quais foram aprovadas. Estando o 
relator de acordo com as propostas de emendas apresentadas, o Presidente, 
nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento Interno, solicita que se elabore a 
nova redação do ·referido parecer. Logo após, o Presidente passa à 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. A Presidência submete à votação, em turno único, cada um por sua 
vez, os Requerimentos n's 889 a 893, 895 e 905/99, que são aprovados. 
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Wanderley Ávila apresenta requerimento do 
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência pública 
desta Comissão para tratar da redução do horário, do número de ônibus e do 
aumento de preço das passagens na Região Metropolitana de Belo. 
Horizonte. Submetido à votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da 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 Comissões, 1' de dezembro de 1999. 
Arlen Santiago, Presidente- Wanderley Ávila -Alberto Bejani- Bilac Pinto. 

ATA DA 19' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Mareio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e 
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. Estão presentes também os Deputado~ 
Antônio Carlos Andrada, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, João Batista 
de Oliveira e Paulo Piau. O Presidente comunica o recebimento das 
seguintes matérias, para as quais designou os relatores a seguir citados: 
Projetos de Lei n's 52, 353, 453 e 603/99 (Deputado Mauro Lobo); 346/99 
(Deputado Rêmolo Aloise); 278/99 (Deputado Rogério Correia); 66/99 
(Deputado Márcio Cunha); 350/99 (Deputado Eduardo Hermeto); 589 e 
461/99 (Deputado Olinto Godinho). Em seguida, informa que a reunião se. 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1' Fase da~ 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente 
dá prosseguimento à discussão do parecer do Deputado Márcio Cunha, 
relator do Projeto de Lei n' 147/99 no 1' turno, do qual foi concedida vista ao 
Deputado Miguel Martini, na reunião anterior, e no qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n' 1, que apresenta; pela 
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prejudicialidade da Emenda n° 1 e pela rejeição da Emenda n° 2. 
Encerrada a discussão e colocado em votação o parecer, é este aprovado. A 
seguir, o Presidente coloca em discussão o parecer, distribuído em avulsos 
na reunião anterior, no qual o Deputado Rêmolo Aloise, relator do Projeto de 
Lei n° 376/99 no 1 o turno, opina por sua aprovação na forma do Substitutivo 
no 1, que apresenta. O Deputado Eduardo Hermeto apresenta duas 
propostas de emenda, que são acatadas pelo relator e incorporadas ao 
Substitutivo n° 1. Encerrada a discussão e colocado em votação o parecer, é 
este aprovado. A seguir, após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela aprovação no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, dos . 
Projetos de Lei nos 19/99 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 93/99 (relator: 
Deputado Márcio Cunha). Na ausência do relator anteriormente designado, o 
Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 517/gg ao Deputado Olinto Godinho, 
que emite parecer concluindo pela aprovação da matéria no 2° turno, na 
forma do vencido no 1 o turno. O Deputado Paulo Piau, na fase de discussão, 
apresenta proposta de emenda. Encerrada a discussão e colocado em 
votação o parecer, salvo a proposta de emenda, é ele aprovado. A seguir, é 
colocada em votação a proposta de emenda, que é aprovada e incorporada 
ao parecer do relator, que faz a leitura da nova redação do parecer, 
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n° 517/99 na forma do vencido 
no 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Não havendo quem se 
oponha à leitura, o Presidente dá a nova redação do parecer por aprovada. O · 
Presidente anuncia a saída do Deputado Rêmolo Aloise e registra a presença:: 
dos Deputados Rogério Correia e Sebastião Navarro Vieira, membros desta·-
Comissão. Em seguida, passa a palavra ao Deputado Rogério Correia, que 
faz a leitura do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 51/99, mediante 
o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que· 
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 2 e 7, ficando prejudicadas as 
Emendas n's 1, 3 a 6 e 8. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os· 
Deputados Mauro Lobo, Sebastião Navarro Vieira, Márcio Cunha e Dalmo · 
Ribeiro Silva. Encerrada a discussão e colocado em votação o parecer, é 
este aprovado. A seguir, com a palavra, o Deputado Olinto Godinho faz a 
leitura do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 203/99, no qual 
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, que apresenta. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Deputado Mauro Lobo faz a leitura do parecer em que o Deputado Miguel 
Martini, relator das Emendas n°s 2 a 5, apresentadas em Plenário, no 1° 
turno, ao Projeto de Lei n' 229/99, conclui pela aprovação das Emendas n°s 
3 e 4, na forma de subemendas que receberam o n° 1; pela rejeição das 
Emendas nos 2 e 5 e pela apresentação da Emenda n° 6. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Eduardo Hermeto, relator do Projeto de Lei n° 372/99 no 1 o turno, faz a leitura 
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de seu parecer, no qual conclui pela aprovação da proposição com as 
Emendas n°s 1 a 6, 9 e 1 O, da Comissão de Constituição e Justiça; as 
Emendas n°s 11 a 17, da Comissão de Saúde, e as Emendas n°s 18 a 24, 
que apresenta; e pela rejeição das Emendas n°s 7 e 8. A seguir, o_ Presidente 
anuncia a saída do Deputado Mauro Lobo, e o Deputado Antomo Carlos 
Andrada passa a substituí-lo. Na ausência do relator anteriormente 
designado, o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 453/99 ao 'Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que emite parecer concluindo por sua aprovação 
com a Emenda n° 7 ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia; e pela rejeição das Emendas n°S 1 a 4, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e das Emendas n°s 5 e 6, da Comissão· de 
Administração Pública. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Registra-se o retorno do Deputado Mauro Lobo, a qüem o 
Presidente passa a palavra para emitir parecer sobre o Projeto de Lei no 
467/99 no 1° turno. O relator, em seu parecer, conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, colocados 
em discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres 
pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 504 e 559/99 (relator: 
Deputado Márcio Cunha); 512/99 (relator: Deputado Oiinto Godinho) e 627/99 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto). O Deputado Mauro Lobo solicita o 
prazo regimental para emitir o Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei n° 
523/99, o qual lhe é deferido pelo Presidente. O Presidente retira da pauta o 
Projeto de Lei n° 528/99, por não .cumprir pressupostos regimentais. Passa-
se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições da Comissão. A seguir, colocados em votação, são aprovados 
requerimentos do Deputado Mauro Lobo, em que solicita sejam convidados 
os membros do Conselho Estadual de Política Agrícola para debater,' nesta 
Comissão, o Projeto de Lei n° 523/99; e do Deputado Durval Ângelo, em que 
solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e das Comissões de 
Direitos Humanos e de Administração Pública para apreciar o Projeto de Lei 
Complementar n° 1 gf99 e o Projeto de Lei n° 701/99. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Mauro Lobo - Olinto •~ 

Godinho. 

TRAMITAÇÂO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 625/99 · 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos Cavanis, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Fundamentação 
A referida Associação, conforme consta em seu estatuto, tem como meta 

promover o desenvolvimento cultural, social e religioso da comunidade 
priorizando a juventude e as pessoas carentes_ Por meio de iniciativas n~ 
área assistencial, particularmente no setor de saúde, busca possibilitar o 
cresc•mento pessoal de tais segmentos e sua integração na sociedade_ 

Pelo exposto, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 625/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999_ 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 188/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
A proposição em comento, da Deputada Maria José Haueisen tem por 

escopo determinar a absorção da Fundação Educacional Nordeste' Mineiro -
FENORD -pela Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG. 
_ Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
JUCJdlcldade, constitucionalidade e legalidade _da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. Quanto ao mérito, manifestou-se 
favoravelmente a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que 
apresentou o Substitutivo n° 2. 
-.Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser examinado nos aspectos _, 
financeiros. 

Fundamentação 
A proposição em tela determina a absorção da Fundação Educacional 

Nordeste Mineiro- FENORD - pela Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG. Como anali~ado anteriormente pelas Comissões de Constituição e 
Just1ça e de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia, tal medida se impõe a 
fim de se corrigir erro pretérito, cometido quando a FENORD foi excluida da 
lista das universidades a serem absorvidas pela UEMG, em razão de veto do 
Governador, acatado por esta Casa. Tal não poderia ter ocorrido, uma vez 
que a FENORD recebera recursos do Estado em momento não permitido 
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pelo legislador constituinte. O art. 82 do Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias da Constituição Estadual estabelece que 
somente as fundações que não tenham recebido recursos públicos até a data 
de sua promulgação poderão optar pela extinção de seus vinculas com o 
poder público estadual, mediante altera_?ão de seus es~atutos. __ . 

Pelo Substitutivo n° 2, da Com1ssao de Educaçao, Cultura, C1enc1a e 
Tecnologia, a absorção sujeita-se aos termos da legislação qu~ r_ege a 
UEMG. Assim, ela será realizada por etapas, observadas as pnondades 
estabelecidas pela Carta mineira, formalizadas por decreto e após parecer 
favorável do Conselho Universitário, que observará o atendimento de 
requisitos financeiros, administrativos e acadêmicos, a seu crité_rio. _ 

Até sua efetiva absorção pela UEMG, a FENORD sera considerada 
unidade agregada, e o Estado deverá garantir-lhe uma subvenção mensal, 
nos termos do § 2° do art. 22 da Lei n° 11.539, de 1994. 

Não existem, portanto, impedimentos à aprovação do projeto de lei em 
análise. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 1 ~8/99, 

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Com1ssao de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

Sala das Comissões, 7 de de dezembro 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator- Rêmolo Aloise - Eduardo 

Hermeto- Rogério Correia - Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 493/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Chico Rafael, dispõe sobre os 
procedimentos a serem adotados pelos estabelepmentos que comerc1al1zam 
produtos no varejo e dá outras providênci':s. _ _ _ _ 

A matéria foi encaminhada à Comissao de Const1tu1çao e Just1ça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 
n° 1, que apresentou. ' -

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio perdeu prazo para emltlf seu 
parecer. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
lindes de sua competência, conforme preceitua o art. 102, c/c o art. 188, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Sob a ótica financeira dos atos de consumo, razão deste parecer, 

entendemos que a proposição em comento atende ao principio inscrito no art. 
5°, XXXII, da Constituição Federal, que estabelece: "O Estado provera, na 
forma da lei, a defesa do consumidor". 

--



538 
A inserção do princípio entre os direitos fundamentais faz com que os 

consumidores sejam erigidos à categoria de titulares de direitos 
constitucionais fundamentais. 

A isso se alia, frente ao disposto no art. 170, V, da Carta Magna, que a ' 
defesa do consumidor foi considerada como princípio da ordem econômica, . 
legitimando-se, assim, toda e qualquer intervenção estatal como medida 
necessária a assegurar a proteção prevista. 

Trazemos aqui a lição do mestre José Afonso de Souza, em sua obra _ 
"Curso de Direito Constitucional Positivo", Ed. Revista dos Tribunais, s• ed., 
São Paulo, pág. 232: "Isso naturalmente abre larga brecha na economia de 
mercado que se esteia, em boa parte, na liberdade de consumo que é a outra 
face da liberdade do tráfico mercantil fundada na pretensa lei de oferta e 
procura". E mais: "A defesa dos consumidores responde a um duplo tipo de 
razões: em primeiro lugar, razões derivadas das formas segundo as quais se 
desenvolve, em grande parte, o atual tráfico mercantil; e, em segundo lugar, 
critérios que emanam da adaptação da técnica constitucional ao estado de 
coisas que hoje vivemos". 

Conclui o eminente jurista que o "ter", mais que o "ser", é a ambição da 
grande maioria das pessoas, que se satisfaz mediante o consumo. 

Aqui inserimos a grande utilidade da proposição em análise, que busca o ' 
equilíbrio necessário nas relações entre o "frágil consumidor" e os grandes e 
pequenos varejistas, que, na busca de um lucro cada vez maior, produzem 
situações economicamente mais confortáveis para si em detrimento daqueles 
que lhes permitem obter o lucro desejado. 

Tendo em vista que a matéria é objeto da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e 
do Decreto Federal n° 2.181, de 1977, que definem com clareza a 
competência estadual na área de distribuição de produtos ao consumidor, 
temos que a proposição é legitima. 

A fixação e a destinação das multas a serem aplicadas está correta, sendo 
o seu valor adequado à situação ora legislada. 

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

493/99, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Rêmolo 

Aloise - Rogério Correia - Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 523/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei n° 523/99 visa 
alterar dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que cria o Fundo Estadual 
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de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, e dá outras providências. 

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua ju:idicidade, constitucionalidade e legalidade. A_ Comissão de Política 
Agropecuaria e Agromdustnal op1nou por sua aprovaçao e lhe apresentou a 
Emenda n° 1. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
aspecto financeiro. 

Fundamentação 
o FUNDERUR foi instituído como instrumento da política estadual de apoio' 

ao desenvolvimento das comunidades rurais. O projeto tem por escopo 
imprimir maior dinamismo às ações do Fundo, de forma a ampliar seu campo-
de atuação, visando ao atendimento dos pequenos produtores e suas 
associações. Sob o aspecto financeiro, é relevante o aumento do prazo de 
amortização do crédito para investimento, para financiamentos voltados para 
a modernização da atividade rural. No entanto, a proposta reduz os prazos 
para financiamento de capital de giro, adequando-os_ à _realidade agrícola. 
São, portanto, medidas de carater operac1onal que nao 1mphcam despesas 
adicionais. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 523/99, 

no 1° turno, com a Emenda n° 1 apresentada pela Comissão de Política 
Agropecuária e Industrial. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Eduardo 

Hermeto- Rêmolo Aloise- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 587/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em tela altera 
dispositivos da Lei n° 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de 
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de prOJetos 
culturais no Estado. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça , que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou pela 
aprovação do projeto, cabendo agora a esta Comissão analisá-lo quantos -' 
aos aspectos financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
A proposição em tela objetiva dar melhor operacionalidade à chamada Lei 

de Incentivo Cultural do Estado, permitindo que efetivamente o valor 
deduzido atinja o montante de 100% dos recursos destinados ao projeto 
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cultural pelo contribuinte incentivador. Com essa medida, elimina-se a 
distorção da atual redação da lei, que impõe uma exigência de contrapartida 
de 20%, o que constitui fator negativo para a plena eficácia das regras 
estabelecidas na lei. 

O projeto, também, visa explicitar que a dedução a ser feita pelo ! 
contribuinte sobre o valor do imposto devido mensalmente, até o percentual 
de 3%, ocorrerá efetivamente a partir da data do vencimento do imposto, 
após estar de posse da Declaração de Intenção devidamente aprovada pela 
Superintendência da Receita Estadual. 

Impõe, ainda, a proposição em tela vedação quanto à exigência de 
incentivo próprio de qualquer espécie, por parte do incentivador, acima do 
montante de 100%, seja por meio de moeda corrente, fornecimento de , 
mercadorias, prestação de serviços, cessão de imóvel ou qualquer outro 
meio. 

Tendo em vista que o projeto visa apenas aperfeiçoar a Lei de Incentivo 
Cultural, não produzindo impacto financeiro e orçamentário negativo, 
entendemos que a matéria deve prosperar e merecer a aprovação desta 
Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

587/99 no 1° turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Eduardo 

Hermeto - Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 197/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto em epígrafe concede 
pensão especial aos dependentes do ex-Cabo da Policia Militar Valéria dos 
Santos Oliveira. 

No 1° turno, foi o projeto aprovado com a Emenda n° 1. 
· Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° turno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Na crise institucional vivida pela Polícia Militar em 1997, decorrente da 
rebelião das praças por melhoria salarial, teve relevante participação o Cabo 
Valéria. Quando os ânimos se exaltaram e se estava na iminência de uma 
tragédia de grande proporção, ele tentou apaziguar os companheiros, e foi, 
então, atingido por um projétil fatal. 

O projeto de lei em pauta tem por objetivo conceder pensão especial aos 
dependentes do Cabo Valéria: O valor dessa pensão estaria na ordem de R$ 
700,00 por mês. Cumpre-nos constatar que esses beneficiários não recebem. 
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a pensão acidentária de que trata a Lei n° 9.683, de 12/10/88. 

Tendo em vista os fatos aduzidos, entendemos que a concessão desse 
benefício é justa e meritória. Ademais, o valor da pensão é modesto e, 
praticamente, não representa ônus Significativo para as finanças públicas, 
tendo em vista a disparidade das grandezas, ou seja, o valor da pensão é 
ínfimo, considerando-se a arrecadação do Estado. 

Por outro lado, os militares que participaram do movimento, por força da 
Emenda à Constituição n° 39, foram anistiados e reintegrados. Falta, apenas, 
resolver o problema do Cabo Valéria. 

Aproveitamos, todavia, a oportunidade para aperfeiçoar o projeto e o 
fazemos por meio da Emenda n° 1, apresentada na conclusão desta peça 
opinativa. Ela tem por objetivo tornar o texto legal mais preciso, evitando-se 
equívocos de interpretação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 197/99, 
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno e com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte parágrafo: 
"Art. 1°- .......................................... . 
§ 3°- Os beneficiários desta lei não terão direito à pensão acidentária a que 

se refere a lei mencionada no parágrafo anterior.". 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Eduardo Hermeto -

Carlos Pimenta- Rogério Correia. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 197/99 
Concede pensão especial aos dependentes do ex-Cabo PM Valéria dos 

Santos Oliveira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica concedida aos dependentes legais do ex-Cabo PM Valéria dos 

Santos Oliveira, n° 80311-4, pensão especial em valor correspondente aos 
vencimentos integrais da graduação, a partir da data de seu falecimento. 

§ 1° - Fica promovido, "post mortem", à graduação de 3°-Sargento, a partir 
da data de seu falecimento, o Cabo Valéria dos Santos Oliveira. 

§ 2° - Aplicam-se ao estabelecido no "caput" deste artigo a definição de 
beneficiários e os princípios gerais contidos na Lei n° 9.683, de 12 de outubro·· 
de 1988. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 299/99 

Comissão de Direitos Humanos 
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Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 299/99 cria 
comissão estadual especial que especifica e dá outras providências. A 
proposição foi aprovada em 1° turno, com as Emendas n° 1, 2 e 3, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a esta Comissão, em 2° 
turno, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em exame vem ampliar a Lei n° 13.053, de 1998, que obriga· 

o Poder Executivo a comunicar a diversas autoridades a requisição de força 
policial para reintegração de posse de área ocupada com a finalidade de 
moradia ou de cultivo de terra. Emanado do mesmo espírito democrático, 
dessa lei, o projeto cria mecanismos para coibir os excessos e os atos de. 
arbitrariedade, que são, infelizmente, comuns nas desocupações policiais de 
áreas invadidas para fins de assentamento rural ou urbano. 

O projeto é louvável por buscar prevenir atos de violência desnecessários, 
valendo-se, para isto, da instituição de comissão especial, composta por 
autoridades do Estado, a qual acompanharia as desocupações dos terrenos 
em litígio. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 299/99, em 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno, a seguir apresentado. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Marcelo Gonçalves, relator- Maria Tereza Lara. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 299/99 

Cria comissão estadual especial que especifica e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituída, no Estado de Minas Gerais, comissão especial para 

acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para 
assentamentos rurais ou urbanos. 

§ 1° -A comissão terá que estar, obrigatoriamente, presente em qualquer 
operação policial que vise à desocupação de área invadida para 
assentamento rural ou urbano. 

§ 2° - A comissão será composta de três membros, representando os três 
Poderes, designados pelo Governador do Estado, sendo os representantes 
do Legislativo e do Judiciário indicados, respectivamente, pelos Presidentes 
da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça. 

Art. 2° - Esta lei será regulamentada pelo Governador do Estado no prazo 
de sessenta dias contados de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 219/99 
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Comissão de Redação \ 

o Projeto de Lei n° 219/99, de autoria do Deputado José Milton, que 
declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Padre 
Adelmo. com sede no Município de ltabirito, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. . ... 

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

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

PROJETO DE LEI N° 219/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Padre 

Adelmo, com sede no Município de ltabirito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Bairro Padre Adelmo, com sede no Município de ltabirito. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 548/99 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei n° 548/99, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Ami~os dos 
Excepcionais - APAE - de Crucilãndia, com sede nesse mumc1p1o, fo1 
aprovado em turno único, sem emenda. . . 

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

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

PROJETO DE LEI N° 548/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE -de Crucilândia, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE -de Crucilãndia, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta. lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1g99. 
Elmo Braz. Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia - Djalma Diniz .•. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 584/99 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 584/99, de autoria do Deputado Bené Guedes, que 
declara de utilidade pública o Asilo Santo Antônio, com sede no Município de 
Leopoldina, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 584/99 
Declara de utilidade pública o Asilo Santo Antônio, com sede no Município 

de Leopoldina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Santo Antônio, com 

sede no Município de Leopoldina_ 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz- Maria Olivia. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 821199 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado lrani Barbosa, a proposição em epígrafe tem por 

objetivo requerer ao Presidente da Casa o encaminhamento de ofício ao 
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do 
DER-MG, solicitando as seguintes informações: 1 - que concessões de 
transportes coletivos intermunicipais e da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte foram transferidas nos últimos 20 anos pelo DER-MG; 2 - a razão 
social (nome, endereço, CGC, inscrição estadual, proprietário) das empresas 
que eram detentoras e receptoras das referidas concessões, com a devida 
autorização do DER-MG. 

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

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem por objeto trazer a esta Casa 

esclarecimentos sobre os transportes intermunicipais e da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte sob a responsabilidade do DER-MG, que 
tem sua atividade ligada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas. 

O serviço de transporte público, atividade típica do Estado, se transfere ao 
particular nos regimes de concessão e permissão, conforme determinação 
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constitucional, sendo hoje regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, 
que dispõe sobre os procedimentos legais atinentes à licitação e ao posterior 
contrato com o vencedor. · 

Todo o sistema é informado pelo princípio da publicidade, cuja observância 
se impõe diante do interesse público de que se reveste a questão. 

o requerente encontra respaldo em sua pretensão de que se oficie ao 
Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas no art. 54 da Constituição do Estado, que tem fundamento, por sua. 
vez, no inciso XXXI do art. 62 da mesma Carta, que estabelece como • 
competência privativa da Assembléia Legislativa fiscalizar os atos do Poder .. 
Executivo, sob a ótica do controle externo. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 821/99 

na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 825/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho e dirigida ao Presidente da 
Casa, a proposição em tela tem por objetivo solicitar a inserção nos anais da 
Assembléia Legislativa dos artigos intitulados "A Nova Guerra de Minas" e 
"Brasil 10 - O Ranking dos Estados", os quais foram publicados, 
respectivamente, nas revistas "Isto É - Dinheiro" e "Amanhã", ambas de 
outubro do corrente ano_ 

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, à Mesa da 
Assembléia compete emitir parecer sobre a proposição. 

Fundamentação 
Infere-se da leitura do art. 233, inciso XIII, do Diploma Regimental, que a 

inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de documento ou 
pronunciamento não oficial somente pode ser admitida se este tratar de 
matéria relevante para o Estado. 

Cabe-nos, portanto, examinar o conteúdo das referidas publicações, 
verificando se elas atendem ou não ao requisito regimental. 

Quanto ao artigo intitulado "A Nova Guerra de Minas", esclarecemos que 
ele discorre sobre a estratégia adotada pelo Governador do Estado, 
assumida publicamente, contra a intenção do Governo Federal em privatizar 
a Usina Hidrelétrica de Furnas. Esse artigo alterna elogios e ironias a respeito 
desse comportamento do Chefe do Executivo mineiro, cuja natureza. é 
essencialmente política e, por isso mesmo, de caráter discricionário, 
reservado ao agente político. Em verdade, a reportagem exprime uma 

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



546 
opinião pessoal, como tantas outras veiculadas pela mídia nacional, não 
se justificando, pois, a sua inserção nos anais da Casa, mesmo porque neles 
já estão contemplados inúmeros pronunciamentos contrários e a favor da 
atitude do Governador do Estado. 

Com referência ao outro artigo, cumpre dizer que ele é decorrente de um 
trabalho técnico elaborado pela empresa de consultoria Simonsem 
Associados, a pedido da revista "Amanhã", que avalia o grau de 
competitividade dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Os 
resultados advêm da coleção de dados estatísticos, tratado de importante 
contribuição para o conhecimento pormenorizado acerca de variados 
aspectos da economia nacional. 

Em que pese a importância dos estudos e dos dados levantados, cumpre-
nos ressaltar que estudos semelhantes são feitos sistematicamente pelo 
IBGE, que é o órgão federal imcubido de realizá-los. Assim, sem desmerecer 
o referido artigo, entendemos injustificável a sua inserção nos registros 
escritos desta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 825199. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo -Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 829199 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Por meio da proposição em análise, o Deputado Antônio Carlos Andrada 
solicita, nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja pedido ao 
Presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -
que envie a esta Casa informações detalhadas a respeito das obras de 
implantação do Distrito Industrial de Barbacena, bem como cópias dos 
documentos a seguir discriminados, que teriam possibilitado a realização do 
mencionado empreendimento: convênio firmado pelo CDI-MG com a 
Prefeitura Municipal de Barbacena; registro da escritura de doação da área 
do terreno, feita pelo município ao CDI-MG ou ao Estado; projeto das obras a 
serem implementadas no local, com indicação do valor estimado para sua 
realização. 

O requerimento foi publicado em 28/10/99 e vem agora à Mesa para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Estadual dispõe, no seu art. 54, § 3°, que a Mesa da 

Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a autoridades 
estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
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responsabilização. 

Tal comando constitucional tem fundamento no inciso XXXI do art. 62 da 
Carta mineira, que estabelece como competência privativa da Assembléia 
Legislativa a fiscalização dos atos do Poder Executivo, sob a ótica do 
controle parlamentar direto. 

Em relação ao conteúdo do requerimento, temos a dizer que a pretensão 
do parlamentar, ao formulá-lo, circunscreve-se à preocupação com a lisura 
do empreendimento, com os investimentos e o custo-benefício para as 
entidades políticas envolvidas e com os benefícios que poderão advir para a 
comunidade de Barbacena. 

Consideramos convenientes, oportunos e necessários para a análise dos 
aspectos jurídicos e legais que envolvem a questão os pontos argüidos pelo 
autor. Obtidas as respostas solicitadas, este parlamento estará provido dos 
dados que irão possibilitar-lhe responder a presentes e futuras demandas dos 
seus representados. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 829199 

na forma original. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 896/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária solicita ao 
Presidente da Casa que seja enviado ofício ao Presidente do Instituto de 
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG-, visando 
obter esclarecimentos sobre as questões qu_e especifica, bem como a 
apresentação dos documentos comprobatórios necessários ao bom 
entendimento das argüições formuladas. 

Em virtude da natureza do requerimento, cabe à Mesa da Assembléia 
emitir parecer sobre ele, conforme preceitua o art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

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

Regimento Interno, que atribui competência às comissões da Assembléia 
para "exercer acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos 
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, das 
entidades da administração indireta, inclusive das fundações e das 
sociedades instituídas e mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo 
capital social participe". 
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Tal controle inscreve-se no âmbito do controle parlamentar direto, 

exercido "a priori", obviamente não dispensado o controle que a Assembléia 
Legislativa realiza, de maneira sistemática, por intermédio do Tribunal de 
Contas. 

O IPLEMG, autarquia criada pela Lei n° 6.258, de 1993, com as alterações 
posteriores, tem como atividade-fim a seguridade social dos parlamentares 
na ativa ou daqueles que obtiveram, por meio de suas contribuições, o direito 
a aposentadoria ou pensões para seus beneficiários. 

Embora mantido pela contribuição de seus filiados, compõem também seu 
orçamento recursos públicos, na forma de contribuição patronal, o que 
justifica a disposição dos parlamentares de fiscalizar tanto a arrecadação 
quanto a aplicação financeira do referido Instituto, não tanto pelo interesse 
pessoal que cada um possa ter, mas porque, assim o fazendo, estão 
cumprindo com um dever que lhes foi conferido constitucionalmente. 

Conclusão 
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 

896/99 nos termos em que foi apresentado. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 

' ' i 
,j_ 

" !: ;;; 
E 
<; 
E 
"' 'C 

" "' .;c 

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 102• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7/12/99 
Presidência do Deputado Dilzon Melo 
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Sumário: Comparecimento -Abertura -1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios e telegrama - 2" Fase (Grande Expediente): -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 728 a 737/99 -
Requerimentos n°s 982 a 991/99 - Comunicações: Comunicação do . 
Deputado Gil Pereira - Comunicações não recebidas: Comunicação do 
Deputado Carlos Pimenta- Questões de ordem; chamada para recomposição" 
de "quorum"; inexistência de número regimental para a continuação dos · 
trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão -Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Di mas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo 
de Oliveira - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha- Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia 
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues -Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°- Secretário "ad hoc", procede á leitura 

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

- O Deputado Rêmolo Aloise, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
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correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando os 

demonstrativos contábeis da administração direta e indireta e dos fundos 
referentes ao mês de outubro de 1999. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Francisco da Silva, Subsecretário de Direitos Humanos, em 
atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos, prestando 
esclarecimento acerca da elaboração do Programa Estadual de Direitos 
Humanos.(- Anexe-se ao Requerimento n° 607/99.) 

Do Sr. José Geraldo dos Santos, Vereador á Câmara Municipal de 
Francisco Sá, solicitando o empenho deste Legislativo para que se dê 
andamento ao processo de emancipação político-administrativa do Distrito de 
Catuni. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Assessoria Parlamentar do Ministério do Meio Ambiente, encaminhando 
informações enviadas pelo IBAMA a respeito do licenciamento da Usina 
Hidrelétrica de ltapebi, em atenção a requerimento do Deputado João Leite. 
(-Anexe-se ao Requerimento n° 619/99.) 

Do Sr. José Roque Pires, Presidente da 1153 Subseção da OAB-MG, do 
Município de Timóteo, solicitando a este Legislativo, tendo em vista a.· 
tramitação do projeto de reforma judiciária, o empenho para que seja criada 
uma vara exclusivamente criminal na Comarca de Timóteo. (- Anexe-se ao: 
Projeto de Lei Complementar n° 17/99.) 

Do Sr. Rolim Adolfo Amaro, Presidente da TAM, agradecendo os votos de 
congratulações com essa companhia aérea pela posse do Sr. Sérgio Toledo 
como Gerente-Geral daTAM para Minas Gerais, formulados por esta Casa, a. 
partir de requerimento do Deputado Alencar da Silveira Junior. 

Do Sr. Ronaldo Garcia Dias, advogado, expondo, como representante legal 
de Lucia Adolfo da Silva, a situação do cliente, que encaminha cópia de sua 
movimentação bancária nos últimos 12 meses e se coloca á disposição para 
os esclarecimentos necessários. (-À CPI do Narcotráfico.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Rui da Mata Costa, Prefeito Mun·lcipal de Conquista, comunicando a 

impossibilidade de participar de reunião da Comissão de Meio Ambiente. (-À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 728/99 

Altera a redação do art. 111 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, 
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que institui a Gratificação de Incentivo a Eficientização dos Serviços -
GIEFS- para o servidor a que se refere o art. 112 dessa lei, dos Quadros de 
Pessoal da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais - HEMOMINAS - e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais- FHEMIG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O "caput" do art. 111 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, · · 

passa a vigorar com a seguinte redação: ' ·· 
"Art. 111 - Fica instituída a Gratificação de Incentivo dos Serviços - GIEFS -

para o servidor a que se refere o art .. 112 dessa lei, dos Quadros de Pessoal 
da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterap1a de Mmas Gera1s -
HEMOMINAS - da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG- da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -e da Universidade Estadual 
de Montes Claros- UNIMONTES.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 2 de dezembro de 1999. 
Arlen Santiago 
Justificação: Esta proposição visa corrigir a grande injustiça existente 

atualmente entre os servidores do Estado. Trata-se da Lei no 11 .406, de 
28/1/94, que institui a gratificação de incentivo e eficientização dos serviços. 

Apenas os servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS fazem jus á GIEFS; 
os da UNIMONTES e os da FUNED não podem fazer uso dos benefícios da 
lei que instituiu essa gratificação, embora produzam receita própria nas 
mesmas proporções das citadas instituições. 

Por essa razão, faz-se necessária a inclusão da UNIMONTES e da FUNED 
entre as beneficiárias da referida lei, o que, cabe ressaltar, representará 
grande melhoria nos salários dos seus servidores, sem onerar em nada os 
cofres do Estado, uma vez que o pagamento deles teria, como fonte, a 
receita própria da universidade, advinda da produção dos servidores, 
conforme a lei. 

Outra situação, ainda mais grave, é o não-pagamento do adicional de 
insalubridade, uma vez que, de Belo Horizonte ao Sul da Bahia, os servidores 
da UNIMONTES são os únicos profissionais a atender doenças infecto-
contagiosas e os únicos que não recebem a gratificação de insalubridade no 
Estado. 

Desse modo, espera-se, com a aprovação dessa proposição, seja sanado 
esse problema, que vem se perpetuando desde 1995, o que chega a ser 
entendido como uma ação discriminatória. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele 
o art. 102, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 729199 

Declara de utilidade pública a Sociedade Franco-Brasileira - Congregação 
dos Santos Anjos, em funcionamento no Município de Varginha. 

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

Congregação dos Santos Anjos, em funcionamento no Município de 
Varginha. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1999. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Sociedade Franco-Brasileira - Congregação dos Santos 

Anjos está integrada juridicamente numa única sociedade civil, é uma 
instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, de caráter filantrópico, e 
tem por finalidade estatutária criar, congregar, dirigir e manter instituições que 
visem á beneficência, à promoção humana, à educação, à cultura, à 
evangelização, ao ensino e à assistência. 

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por 
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
cargos. 

Reconhecer a entidade como de utilidade pública irá proporcionar maiores 
condições para a dinamização de suas atividades e a concretização de seus 
objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 730199 
Declara de utilidade pública a Fundação Danilo Pena, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
· A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Danilo Pena, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Fundação Danilo Pena, fundada em 1995, com sede no 

Município de Belo Horizonte, é uma entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, que tem como finalidade oferecer bolsas de estudo a estudantes 
carentes; oferecer ou subsidiar testes de paternidade para indivíduos sem 
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recursos financeiros; promover o progresso da genética e da biologia 
molecular em Minas Gerais e no Brasil e cooperar com outras instituições, na 
área específica de sua competência. ' 

o reconhecimento· da entidade como de utilidade pública fortalecerá o 
trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhorias para todos 
que contam com sua valiosa colaboração. : 

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

PROJETO DE LEI N° 731/99 
Declara de utilidade pública a Associação Apoio Comunitário Bairro 

Agostinho Rodrigues e Adjacência, com sede no Município de ltabirito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Bairro Agostinho Rodrigues e Adjacência, com sede no Município de ltabirito. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade 

pública a Associação Apoio Comunitário Bairro Agostinho Rodrigues e 
Adjacência, situada no Município de ltabirito. 

A referida Associação é uma entidade civil de caráter beneficente, cultural, 
de assistência social e de promoção humana. Tem por objetivo coordenar as 
obras e os movimentos sociais dos moradores do referido bairro, articulando, 
desenvolvendo e promovendo ações dos moradores no âmbito social, 
econômico-social e educacional, bem como incentivando a realização de 
trabalhos de assistência social e de formação do .espírito comunitário. 

Conforme atesta o Sr. Prefeito Municipal de ltabirito, essa entidade está em 
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumpre suas finalidades 
estatutárias e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Pela relevância social de nossa proposta esperamos contar com o apoio de 
nossos pares à aprovação da proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 732/99 
Declara de utilidade pública a entidade Supremo Centro Espírita 

Beneficente Mestre Gabriel Templo de Salomão Augusta Ordem Maçônica 
Rosaluz Estrela Oriental Universal Soberana União do Vegetal, situada no 
povoado de Soares, no Município de Ouro Preto. ·'1 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Supremo Centro Espírita 
Beneficente Mestre Gabriel Templo de Salomão Augusta Ordem Maçônica 
Rosaluz Estrela Oriental Universal Soberana União do Vegetal, situado no 
Município de Ouro Preto. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade 

pública a referida entidade, que foi fundada em 16/4/96 e registrada no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas Jero Oliva sob o n° 91.116 
no livro A. 

É uma entidade civil sem fins lucrativos, cujos objetivos são a filantropia e o 
desenvolvimento de atividades de caráter científico, cultural, recreativo, social 
e religioso. 

Busca sempre vivenciar o lema sinceridade, honestidade e lealdade. 
Constituem, ainda, finalidades da referida entidade obedecer ás leis, praticar 
a justiça, o amor ao próximo e o trabalho pela felicidade de toda a 
humanidade. 

Conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, a 
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos 
cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta po; 
pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
cargos. 

Pelos motivos expostos e pela relevância social da proposta, acreditamos 
ser justa a outorga do título declaratório de utilidade pública estadual à 
referida entidade; portanto, esperamos contar com o apoio de nossos pares a 

. sua aprovação. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 733/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Monte Sinai -

ACOMOS -, com sede no Município de ltabirito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Monte Sinai - ACOMOS -, corn sede no Município de ltabirito. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava 
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Justificação: O projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade 

pública a Associação Comunitária do Monte Sinai - ACOMOS -, com sede no 
Município de ltabirito. 

A referida Associação é uma entidade civil de caráter beneficente, cultural, 
que presta serviços de assistência social e promoção humana. Tem por 
finalidade coordenar as obras e os movimentos sociais dos moradores da 
localidade, articulando, desenvolvendo e promovendo ações relativas a 
problemas sociais e educacionais, bem como _a trabalhos de formação do 
espírito comunitário; promover o desenvolvimento . da comumda~e, a 
conscientização de suas potencialidades e necessidades, a umao de 
esforços e a mobilização de recursos; dar aos moradores uma perspectiva 
global dos problemas existentes, encaminhando-os, debaten~o-os com base 
na experiência e nos anseios comuns; coordenar a elaboraçao de planos de 
melhoramentos e bem-estar, mobilizar recursos, etc. 

Conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal de ltabirito, a referida 
Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, 
cumpre com suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e que não auferem remuneração pelo exercício de seus 
respectivos cargos. . 

Pela relevância social de nossa proposta, esperamos contar com o apo1o 
de nossos pares à sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 734/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos trabalhadores Aposentados 

nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete 
Lagoas, com sede no Município de Sete Lagoas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Trabalhadores Aposentados nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Sete Lagoas, com sede no Município de Sete Lagoas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: O projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a 

Associação dos Trabalhadores Aposentados nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas. 

A referida Associação é uma entidade civil sem fins lucrativos, ·sem 
discriminação de raça, cor, credo político, filosófico ou religioso. Tem como 
finalidades principais promover a proteção da saúde, da família, ·da 
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maternrd_ade, da infância e da velhice; o combate à fome e à pobreza; a 
mtegraça? dos seus beneficiários no mercado de trabalho; a habilitação e 
reabrlrtaçao de pessoas portadoras de deficiência; a proteção do meio 
ambrente; a divul~ação da cultura e do esporte; a defesa dos direitos dos 
assocrados, em JUrzo ou fora dele. 

Conforme atest: a P~esidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, a 
referrda Assocraçao esta em pleno e regular funcionamento há mais de dois 
anos, cumpre ~om suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta 
por pessoas rdoneas e que não auferem remuneração pelo exercício de seus 
respectrvos cargos. 

Pela relevância social de nossa proposta, esperamos contar com 0 apoio 
de nossos pares à sua aprovação. 

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

PROJETO DE LEI N° 735/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Bairro. 

Santa Rrta, com sede no Municipio de ltabirito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . 
Art. 1°_ .- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio 

Comun~tarro do Bairro Santa Hita, com sede no Município de ltabirito. 
Art. 2 -Esta ler entra em vrgor na data de sua publicação. 
Art. 3'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava 
Justrfic~ção: O projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a 

Assoc!açao de Apoio Comunitário do Bairro Santa Rita, com sede no 
Mumcrpro de ltabirito. 

A referida Associação é uma entidade civil de caráter beneficente cultural 
que presta serviços de assistência social e promoção humana. Tem po; 
ObJetrvo pror11over o desenvolvimento da comunidade, por meio da 
conscrentrzaçao de suas potencialidades e necessidades, da união de 
esforços e mobilização de recursos; dar aos moradores uma perspectiva 
global dos problemas exrstentes, examinando-os e debatendo-os com base 
na experiência e nos anseios comuns; estudar os problemas que afetam a 
comunrdade; coordenar a elaboração de planos de melhoramento e bem-
estar; fortalecer, estimular e dinamizar a comunidade para que sejam 
atrngrdos os seus objetivos. 
C~:mforme atesta o Prefeito Municipal de ltabirito, a referida Associação· 

esta em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumpre com 
suas frn~lrdades estatutárias, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas . 
e que nao auferem remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. 
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Pela relevância social de nossa proposta, esperamos contar com o 

apoio de nossos pares á su~ aprovaçã,:>. . . . . 
_ Publicado, vai o proJeto as Comrssoes de Justrça, para exame prelrmrnar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 103, rncrso 
1 do Regimento Interno. 
' PROJETO DE LEI N" 736/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Bairro 

Munu, situada no Municipio de ltabirito. . . . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Mrnas Gerars decret~. 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Assocraçao Comunitária 

Amigos do Bairro Munu, situada no Município de ltabirrto._ 
Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publrcaçao. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava .. 
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo declarar de utrlrdade 
ública a Associação Comunitária Amigos do Barrro Munu, srtuada no 

p b'. Município de lta rrrto. . 
A referida Associação é uma entidade civil de caráter benefrcente, cultural, 

de assistência social e de promoção humana. Tem por frnalrdade aJudar os 
moradores na sua luta pela solução de problemas deinfra-€strutura (redes ~e 
água, luz , limpeza urbana, saneamento); conqurstar para a populaçao 
trabalho, educação, saúde, moradia, transporte, lazer, etc. Const!tuem arnda 
seus objetivos propiciar a união da comunrdade com vrst~s a busca de 
melhoria da qualidade de vida de todos e promover reunroes, encontros, 
debates e palestras, com o propósito de discutrr assuntos de rnteresse 
comum , bem como trabalhar na busca de soluções alternativas para os 
problemas sociais existentes. . . . _ . 

Conforme atesta o Prefeito Municipal de ltabrrrto, a Assocraçao esta em 
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo _com suas 
finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta por pessoas rdoneas que 
não auferem remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos. . 

Pela relevância social de nossa proposta esperamos contar com o aporo de 
nossos pares à sua aprovação. . . 

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

PROJETO DE LEI N' 737/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Nova Ponte - APAE -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . . . 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pars e Amrgos 

~L_--------------------------------------------~ 



dos Excepcionais de Nova Ponte- APAE -, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto 
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Justificação: Declarar de utilidade pública a APAE de Nova Ponte é medida 
oportuna, uma vez que se trata de sociedade civil sem fins lucrativos, de 
caráter cultural, assistencial e educacional, cujo objetivo é promover ações de 
âmbito municipal que assegurem o ajustamento e o bem-estar dos 
excepcionais. 

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, e, por isso, solicito o apoio dos nobres colegas à aprovação deste 
projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
No 982/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 

anais da Casa, voto de congratulações com a Sra. Nilzete Moreira de 
Oliveira, Prefeita Municipal de ltaobim, pelo aniversário de emancipação 
político-administrativa desse município. · 

N° 983/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 
anais da Casa, voto de congratulações com o Sr. João Alves Moura, Prefeito 
Municipal de Fronteira dos Vales, pelo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. 

No 984/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 
anais da Casa, voto de congratulações com o Sr. Antônio Alves de Almeida 
Prefeito Municipal de Jacinto, pelo aniversário de emancipação político~ 
administrativa desse município. _ 

No 985/g9, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 
anais da Casa, voto de congratulações com o Sr. Valmir Silva Costa, Prefeito 

-Municipal de Padre Paraíso, pelo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. 

No 986/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 
ana1s da Casa, voto de congratulações com o Sr. Armindo Pereira da Silva, 
Prefe1to Municipal de Rubim, pelo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. 

No 987/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 
ana1s da Casa, voto de congratulações com o Sr. Eduardo de Almeida 
Gobira, Prefeito Municipal de Jordânia, pelo aniversário de emancipação 
político-administrativa desse município. 

No 988/g9, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja registrado, nos 
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anais da Casa, voto de congratulações com o Sr. ~a_iro Murta Pinto _ 
Coelho, Prefeito Municipal de Felisburgo, pelo amversano de emanc1paçao 
político-administrativa desse município. . . . _ . 

No 989/99, do Deputado Márcio Kangussu, sollc1tando :e1a reg1s!_rado, nos 
is da Casa voto de congratulações com o Sr. Antomo S1moes Le1te, 

~~=feito Municipal de Alvorada de M_inas, pelo anive~sário ~e emanc~ação 
político-administrativa desse munic1p1o. (- D1stnbU1dos a Com1ssao de 
Assuntos Municipais.) _ _ . 

No 990/99, da Comissão Especial das Construtoras, solicitando SeJam 
remetidos ofícios ao Secretário da Fazenda e ao D~retor-~eral do DER-MG, _ 
pedindo a relação de todos os pagamentos efetuados as construtoras n?· 
período de julho a dezembro de 1998, de acordo com o que espec1fica. (-A 
Mesa da Assembléia.) . _ w 991/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando mamfestaçao de 
repúdio á violência cometida pelas forças de segurança da Cap1tal da 
República contra servidores da Companhia Urbamzadora da Nova Capital_ ao 
Governador, ao Secretário de Segurança e ao Comandante-?eral da Pol1c1a 
Militar do Distrito Federal, aos Presidentes das . Comissoes de D1re1tos 
Humanos da Câmara dos Deputados e da Assemble1~ Leg1slat~va do D1stnto 
Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal. (-A Com1ssao de D1re1tos 
Humanos.) 

Comunicações 
_ É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Gil Pereira. 

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

Regimento Interno, a seguinte comunicação:_ 
COMUNICAÇAO 

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. !"1ário 
Ribeiro da Silveira, ocorrido em 7/12/99, em Montes Claros. (- ldent1ca 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gil Pereira.) 

Questões de Ordem 
o Deputado Olinto Godinho - Solicito o encerramento da reunião por falta 

de número regimental. 
o Deputado Durval Ângelo - Solicito seja feita a chamada para 

recomposição de "quorum". _ 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai determma~ que se 

proceda à recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretano, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário ( Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados, não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos . 
Encerramento 

~~------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 8, às 9, às 14 e às 20 horas, e de quinta-feira, dia 9, às 9 e às 20 horas, 
nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, também 
de quinta-feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia 
é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 58" REUNIÃO ESPECIAL, EM 3112/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Esclarecimentos sobre 
a solenidade de agraciamento - Toque de clarins - Agraciamento no Grau 
Grande Mérito - Agraciamento no Grau Mérito Especial - Agraciamento no 
Grau Mérito- Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Senador Pedro Simon 
- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ãngelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Dimas Rodrigues - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Glycon Terra Pinto - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Olinto Godinho- Rêmolo Aloise- Rogério Correia- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 10h15min, declaro 

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

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

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

Exmos. Srs. Itamar Franco, Governador do Estado· José Alencar Senador· 
~edro Simon, Senador e orador oficial desta solenidade; José Bra'ga, Durvai 
Angelo, Dilzon Melo, Gil Pereira, Agostinho Patrús, Carlos Pimenta e Antônio 
Júlio, Deputados Estaduais, membros do Conselho da Medalha do Mérito 
Legislativo. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à solenidade de entrega das 
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Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo. 

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

Nacional, a ser executado pelo Quarteto de Cordas Stradivarius. 
- Ouve-se o Hino Nacional executado pelo Quarteto de Cordas Stradivarius. 

Esclarecimentos sobre a Solenidade de Agraciamento 
O Mestre de Cerimônia - Senhoras e senhores, damos inicio, neste 

momento, à solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito 
Legislativo. Criada em abril de 1982, a Ordem dei Mérito Legislativo é 
conferida aos cidadãos, que, por suas realizações e seu mérito, tenham se 
tornado merecedores do especial reconhecimento da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

As Medalhas da Ordem do Mérito Legislativo são concedidas mediante· 
proposta de seu Conselho, sediado no Palácio da Inconfidência e composto·' 
pelos membros da Mesa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pelas· 
Lideranças da Maioria e da Minoria e pelos ex-Presidentes desta Assembléia 
Legislativa, no efetivo exercício do mandato de Deputado Estadual. 

O ingresso nesta ordem e as promoções por ela homologadas representam 
o reconhecimento do Poder Legislativo às pessoas e instituições que 
contribuem, com suas iniciativas e ações, para o bem-estar da sociedade. 

Toque de Clarins 
O Mestre de Cerimônias - Antecedendo a entrega das medalhas, e 

simbolizando o sentimento de respeito com que são recebidos todos os 
agraciados da ordem, ouviremos, neste instante, o toque de vitória, 
executado pelos clarins do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes. 

- Ouve-se o toque de vitória. 
Agraciamento no Grau Grande Mérito 

O Mestre de Cerimônias- Daremos inicio, neste instante, ao ato de entrega 
das condecorações da Ordem do Mérito Legislativo, com a outorga do seu 
grau de máxima hierarquia, o Grande Mérito. 

As personalidades agraciadas com o Grande Mérito, foram indicadas pelo 
Conselho da Ordem considerando o compromisso com a defesa e o 
aperfeiçoamento das instituições democráticas e a consagração aos ideais 
de justiça social. 

Convidamos a comparecer ao local da condecoração os Exmos. Srs. 
Senador Pedro Jorge Simon, Senador José Alencar Gomes da Silva -
Promoção; jornalista Edméia Ferreira Passos - "post-mortem". Para receber, 
Waldemiro Lage Passos, pai da homenageada. 

O Presidente desta casa e do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, ·· 
Deputado Anderson Adauto, procederá à entrega da condecoração do Grau 
Grande Mérito. 

- Procede-se à entrega das condecorações. 

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



O Mestre de Cerimônias - solicitamos aos agraciados a fineza de 
retornar a seus lugares. 

Agraciamento no Grau Mérito Especial 
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O Mestre de Cerimônias - A Ordem do Mérito Legislativo reúne este ano, 
no Grau Mérito Especial, personalidades que, em vários campos da atividade 
humana, contribuíram para o desenvolvimento regional e nacional, no âmbito 
político, no processo educacional e cultural, na vida militar, no Poder 
Judiciário, na área governamental e no exercício da iniciativa privada. 
Convidamos a se aproximar os agraciados com o Mérito Especial da Ordem: 
Deputado Federal Custódio Antônio de Mattos , Deputado Federal Glycon 
Terra Pinto Júnior, Deputado Federal João Magno de Moura, Deputado 
Federal Júlio César Delgado - Promoção; Deputado Federal Júlio César 
Gomes dos Santos, Deputado Estadual Antônio Carlos Doorgal de Andrada, 
Deputado Estadual Arlen de Paulo Santiago Filho, Deputado Estadual 
Eduardo Dias Hermeto Filho, Deputado Estadual Edson Rezende Morais, 
Deputado Estadual Eduardo Daladier Pereira, Deputado Estadual Francisco 
Rafael Gonçalves, Deputado Estadual Luiz de Menezes - Promoção; 
Deputado Estadual Márcio Luiz da Silva Cunha, Deputado Estadual Márcio 
Luiz Murta Kangussu - Promoção; Deputado Estadual Rogério Correia de 
Moura Baptista, economista Fábio de Oliveira Barbosa, Secretário de Estado 
José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado Manoel da Silva Costa 
Júnior, Secretária de Estado Maria Lúcia de Mendonça - Promoção; 
Secretário de Estado Maurício Guedes de Mello - Promoção; Procuradora-
Geral Misabel de Abreu Machado Derzi, Cel. PM José Maria Gomes, Cel. PM 
José Antoninho de Oliveira, Cel. PM Mozar Luiz Soares de Sousa, Dr. César 
de Mesquita, Eng. Aloísio Marcos Vasconcelos Novais - Promoção; Eng. 
Marcello Lignani Siqueira, Eng. Arthur Lopes Filho, jornalista Rodrigo Bolivar 
Mendes Mineiro - Promoção; Ora. Marlene Pereira Dutra, Prefeito José Pedro 
Silva Filho - Promoção; Prefeito Sileno Dias Lopes Silva - Promoção; Dr. 
Segismundo Gontijo, empresário Luiz de Paula Ferreira, Prefeito Maurício 
Rabelo - Promoção; jornalista Lester José Moreira - Promoção. 
· Para a condecoração, solicitamos as presenças dos Srs. Deputados José 

Braga, Durval Ângelo, Dilzon Melo e Gil Pereira. 
- Procede-se à entrega das condecorações. 
O Mestre de Cerimônias - solicitamos aos senhores agraciados a gentileza 

de retornar a seus lugares. 
Agraciamento no Grau Mérito 

O Mestre de Cerimônias - O Conselho da Ordem do Mérito Legislativo 
distinguiu, com o Grau Mérito, pessoas que, na vida pública ou no setor 
privado, deram significativa contribuição para a coletividade, em seu esforço 
de transcender os desequilíbrios econômicos e sociais do País, e que, 
exercendo diferentes atividades na vida social, credenciaram-se ao 
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reconhecimento de seu trabalho por uma sociedade renovada. 

Convidamos os agraciados no Grau Mérito a comparecer ao local da 
condecoração: Sr. Adair Ribeiro Vidal, Eng. Aelton José de Freitas, Eng. 
Alberto Luis Santoro Pinheiro de Lima, Dr. Alberto Queiroz Barbosa -
Promoção; jornalista Almerindo Camilo, Prefeito Altamir Severo da Rocha, 
Prefeito Ambrósio Pereira Almeida, relações públicas Ana Maria Soares, 
Prefeito Antônio Aparecido Martins, economista Antônio Bispo Valeriano, 
Prefeito Antônio Carlos Soares, Dr. Antônio Celso Andrade Domingues, 
administrador Antônio Costa Netto, Ten.-Cel. PM Antônio de Salles: Fiuza 
Gomes, Eng. Antônio Erdes Bortolelli, Prefeito Antônio Fonseca Mola, 
Vereador Antônio Xavier Filho, Dr. Arthur Luiz Ribeiro Alvares, jornalista 
Bertha Maakaroun, Eng. Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches, 
administradora Carmem Lúcia Costa, Juiz de Direito Cássio de Souza· 
Salomé, Dr. Celso Almeida Filho, Promotor de Justiça Cláudio Ferreira de 
Oliveira Filho, Prefeito Djalma Marques Abreu, jornalista Edgar Antunes 
Pereira, Dr. Eduardo Esteves Sacramento, Prefeito Eli Chaves, Juiz de 
Direito Eli Lucas de Mendonça, Eng. Estevam Duarte de Assis. 

Convidamos os Srs. Deputados Carlos Pimenta, Agostinho Patrús e o 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto, para a 
outorga das condecorações. 

- Procede-se à entrega das condecorações. 
O Mestre de Cerimônias - solicitamos aos senhores agraciados a gentileza 

de retornar a seus lugares. 
Também distinguidos pela Ordem do Mérito Legislativo, no Grau Mérito, 

convidamos a comparecer ao local de condecoração os seguintes 
agraciados: Prefeito Evaldo Jener de Fátima, Eng. Evandro José de Barcelos, 
Cap. PM Fabiano Villas Bôas, Empresário Fernando Antônio do Amaral, Eng. 
Fernando José de Paula Antunes Frauches, jornalista Flávio de Castro Penna 
- Promoção; publicitário Francisco de Oliveira Filho, Eng. Francisco Sérgio 
Soares Cavalieri, Dr. Francisco Veloso, pedagoga Genoveva da Conceição 
Mola Prates, Secretário Adjunto Geraldo José Gomes, Prefeito Geraldo 
Magela Alencar Gomes, empresário Giancarlo André Rossetti, Eng. Gilberto 
Tavares dos Santos, Procurador de Justiça Gilvan Alves Franco, Prefeito 
Haroldo Lima Bandeira, Prefeito Hélio Ferraz Pereira, Eng. Hélio Kimelblat, 
Eng. Ivan Müller Botelho, Prefeita lvani das· Neves Lopes, economista João 
Diniz Pinto Júnior, Juiz de Direito João Sidney Alves Affonso, Dr. José 
América Barcellos, Sr. José da Conceição Ferreira, Prefeito José de Souza 
Gomes, Prefeito José Fábio de Alvarenga, Ten.-Cel. PM José Gonzaga Vaz 
de Lima, Prefeito José Humberto Ribeiro da Cruz. 

Convidamos os Srs. Deputados José Braga, Durval Ângelo, Dilzon Melo e 
Gil Pereira para proceder à outorga da condecoração. 

- Procede-se à entrega das condecorações. 
I, 
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O Mestre de Cerimônias - solicitamos aos senhores agraciados a 
gentileza de retornar a seus lugares. 
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Convidamos a comparecer ao local de condecoração os também 
agraciados com o Grau Mérito da Ordem Administrador José Leal de Mello 
Filho, Prefeito José Longuinhos de Figueiredo, Prefeito José Maria Franco, 
Eng. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Prefeito José Raimundo Fernandes, 
Dr. Juan Francisco Avellan Paniágua, Prefeito Juarez Antônio da Costa, Dr. 
Leonardo Claudino Graça Boechat, Dr. Lincoln Alves Miranda - Promoção; 
Prefeito Lúcio Nogueira Alves, Sra. Lucy Maria Brandão, Dr. Luís Antônio 
Prazeres Lopes, Cap. PM Mac Dowel Campos Silva, economista Marco 
Antônio Clementino, Eng. Marco Antônio Lima- Promoção; Dr. Marco Aurélio 
Moreira Reis, Dr. Mauro Gamboge Reis, jornalista Orion Teixeira- Promoção; 
Dr. Oito Teixeira Filho, empresário Paulo César Mola Santiago, Eng. Rafael 
Vasconcelos Moreira da Rocha, empresário Ricardo Henrique Cabral 
Valente, Dr. Rodrigo de Castro Bernardes, Promotor de Justiça Rômulo de 
Carvalho Ferraz, Sub-Secretário Ubiratan Soares de Sá, administrador 
William de Gouvea Norton, Dr. William Heder Massieiro. 

Os Deputados Carlos Pimenta, Agostinho Patrús e Dilzon Melo farão a 
outorga das condecorações. 

- Procede-se à entrega das condecorações. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Mestre de Cerimônias - solicitamos aos senhores agraciados a fineza de 
retornar a seus lugares. 

Exmos. Srs. Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais; 
Senador José Alencar; Deputados, membros do Conselho da Medalha do 
Mérito Legislativo, José Braga, Durval Ângelo, Dilzon Melo, Gil Pereira, 
Agostinho Patrús, Antônio Júlio e Carlos Pimenta; senhores homenageados, 
senhoras e senhores convidados, Senador Pedro Simon, orador oficial desta 
solenidade, ninguém melhor do que V. Exa. para simbolizar, nesta 
homenagem que prestamos a eminentes brasileiros e mineiros, a instituição 
legislativa. V. Exa. trouxe ao parlamento o arrebatamento do homem da 
fronteira, que conhece mais de perto os deveres e a honra do patriotismo. 
Para os gaúchos, como V. Exa., as lindes nacionais são uma marca quase 
sempre feita com o rubro do sangue, e quando um estrangeiro a transpõe no 
ato de invasão, viola o mais sagrado que existe no coração e na alma de 
cada homem digno. 

Ao dar a todos os homenageados a nossas boas vindas ao recinto da 
Assembléia Legislativa de Minas, saúdo em vossa Excelência o "cavaleiro 
sem medo e sem reproche", - o intimorato combatente contra a ditadura, o 
vigilante atento contra as ameaças aos interesses nacionais, o bravo 
lanceiro, que guarda os compromissos sempre atuais dos farroupilhas. 

Estamos. Senador Pedro Simon, na difícil passagem de um século, uma 

r 

z 
<i 
I 
• " ;;; 
E 
E 
E 
{!: 
• ~ 
"" 

565 
vez que pretendem, em Seattle, contra os avisos do bom senso e a 
rebelião dos cidadãos, impor-nos uma nova ordem mundial; ordem que 
significaria, se viesse a ser implantada, a definitiva submissão dos países do 
sul do hemisfério a um condomínio de banqueiros e tecnocratas militarizados. 

É nesse momento que a ação legislativa se impõe, para conter a aspiração 
de vassalagem de setores das elites brasileiras, sem sentimento nacional, 
que se encastelaram no poder federal e na administração das finanças. 

Governador Itamar Franco, Senador Pedro Simon, Senhoras e Senhores 
Deputados, Senhoras e senhores homenageados, o reconhecimento ao 
mérito constitui dever a ser cumprido, estando dele afastada a conotação de 
lisonja ou de cultivo de vaidades. Trata-se, efetivamente, de uma maneira de 
formalizar os agradecimentos da sociedade àqueles que trabalham em prol 
do bem comum. 

o 

A ordem do Mérito Legislativo, instituída por esta Assembléia no ano de 
1982, orienta-se por tais diretrizes. Ao agraciarmos, há 18 anos consecutivos,· 
aqueles que fazem por merecer o respeito da Casa do povo mineiro, estamos 
validando o mais legítimo exercício de cidadania. Ora, neste ano que é o-
último do segundo milênio, o significado do evento se amplia, na medida em· 
que nosso Estado e nosso Pais passam por experiências pertinentes à 
própria estabilidade democrática. 

Realmente, o mérito daqueles que o possuem é aumentado se as 
condições em que o demonstram forem extraordinárias. E extraordinários são 
os tempos que correm, quando a Nação brasileira se debate em meio a 
impasse politicos e à crise econômica. 

Trata-se de constatação que vimos fazendo há quatro anos. Constitui, na 
verdade, nossa preocupação maior, neste período em que assumimos a 
Presidência do Legislativo mineiro. A Nação brasileira só irá encontrar seu 
caminho se os desvios do federalismo forem corrigidos e se a atual política 
econômica der lugar a novo modelo. 

Queremos fazer de nossa mensagem uma manifestação de esperança, 
mas não podemos, ao mesmo tempo, fugir da realidade: estamos 
ingressando no ano 2000, enfrentando dificuldades e generalizado sofrimento 
por parte do povo brasileiro. 

De um lado, temos um Executivo Federal tirânico, que se empenha em 
seguir à risca o Conselho de Washington. Não importa que a doutrina 
neoliberal esteja superada, como já o reconhecem muitas nações do Primeiro 
Mundo, adeptas da chamada "Terceira Via". Brasília continua a insistir no 
exercício do poder centralista, privatizante e alheio ao social. 

A revisão do pacto federativo, com a descentralização e o fortalecimento de 
Estado e municípios; a implàntação de diretrizes econômicas que 
impulsionem o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que atendem para o 
bem-estar da população; a criação, enfim, de perspectivas mais promissoras, 
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eis o que cumpre fazer. Continuar, como estamos, em quadro de 
recessão econômica e desvirtuamento político, isso não mais pode ser 
aceito. 

Temos confiança, não obstante, na capacidade do povo brasileiro de 
enfrentar os desafios e superar os problemas. Os que hoje aqui estão 
conosco, recebendo a Medalha da Ordem do Mérito, incluindo-se o 
Governador Itamar Franco, são prova eloqüente dessa nossa força. Entre os 
agraciados, temos autoridades do Estado da União e dos municípios, bem 
como parlamentares, magistrados, militares, jornalistas e profissionais 
liberais. Todos eles fizeram por merecer nossa atenção pela excelência do 
trabalho executado. Sua contribuição à sociedade é um fato, que só fazemos 
aqui reiterar. 

Senhoras e senhores homenageados, ao lhes conferir esta comenda, o 
Palácio da Inconfidência o faz sob dupla perspectiva. Primeiramente, leva em 
consideração o trabalho que até aqui realizaram e que - como já dissemos -· 
faz-nos acreditar que o Brasil encontrará seu caminho. Depois, reafirma a 
certeza de que continuarão colaborando para fazer desta uma Nação justa, 
próspera e respeitada. · 

Assim, a distinção que lhes tributamos representa, não só uma 
homenagem, mas uma delegação de responsabilidades. Estamos certos de 
que, na justa avaliação de sua sensibilidade, saberão receber a primeira e 
assumir o ônus das demais. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
apresentamo-lhes nossos cumprimentos e os melhores votos de boas festas c. 
Muito obrigado! 

Palavras do Senador Pedro Simon 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, ilustre Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Conselho da Medalha do Mérito 
Legislativo; Exmo. Sr. Dr. Itamar Franco, DO. Governador do Estado de 
Minas Gerais; Exmo. Sr. Senador José Alencar; Exmos. Srs. Deputados 
membros do Conselho da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, distintas 
autoridades, senhoras e senhores, nunca falei de tão alto para tão longe. 
Falo daqui, da Assembléia das Minas Gerais, para o povo brasileiro. 

Vindos dos pampas do Rio Grande, é uma honra muito grande esta, em 
meu nome e em nome dos brasileiros e mineiros hoje agraciados, agradecer 
a homenagem desta, que é uma casa de democracia, que é uma casa de 
respeito, que numa hora tão importante simboliza em nós, agraciados, o que 
diz muito bem o Presidente, uma convocação para a hora e para o momento 
que estamos vivendo. 

Eu diria que nós, do Rio Grande do Sul, temos uma eterna dívida de 
gratidão para com Minas Gerais. Foi graças a Minas Gerais, ao seu 
Presidente à época, Antônio Carlos, que se escreveu uma das páginas mais 
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I gloriosas da história deste País, e, através da Revolução de 30, Getúlio 

Vargas chegou ao poder. Mas a gratidão não é nossa, do Rio Grande do Sul. 
o Brasil deve muito às Minas Gerais. Se analisarmos o contexto da história 
de nosso País, nesses 500 anos de Brasil, veremos que, lamentavelmente, 
nem sempre se tem, a exemplo de outros povos, o culto à história, à tradição, 
aos homens que fizeram a nossa nação. Se formos aos Estados Unidos, à 
Argentina, ao Uruguai, veremos que existe na memória, no cérebro, na 
tradição de pai para filho, o culto aos seus heróis e à sua tradição. 
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Não chegamos a tanto, infelizmente, no Brasil. Mas não há dúvida de que, 
na história do País, o Brasil deve muito a Minas Gerais. O seu grande herói, o 
herói do Brasil, o feriado de 21 de abril se deve a um homem que se chama 
Tiradentes. Um homem simples, um homem do povo, um homem que tinha a 
simplicidade, mas também a garra e a vontade. 

E hoje, tanto tempo depois, ele é o grande exemplo de coragem e de 
destemor para aqueles que queriam a Pátria livre, diferente da que 
conseguimos depois. Ele teve a coragem de morrer por essa causa. 
Tiradentes, o nosso patrono, o patrono de nossa liberdade, é o grande 
homem do Brasil, perante o qual a Nação permanentemente se curva, e é o 
homem das Minas Gerais. 

Se passarmos o tempo, verificaremos que não é à-toa que uma pesquisa 
aponta como o homem do século, Juscelino Kubitschek. Sim, Juscelino, o 
homem das Minas Gerais, foi o homem do Brasil. Ele teve grandeza, espírito 
público, compreensão e avançou com o Brasil. Realmente o Brasil, sob sua 
administração, cresceu, se não 50 anos, muitos e muitos anos. Juscelino 
queria voltar em 1965 e dizia: "Se eu fiz o Brasil crescer 50 anos em 5, 
reconheço que não olhei como devia para a agricultura. Quero voltar a ser 
Presidente porque, no meu Governo, a agricultura também crescerá 50 anos 
em 5." Não o deixaram ser Presidente e até hoje a agricultura não cresceu. 
Juscelino, por seu Governo, pela sua grandeza de espírito, provocou 
movimentos profundos para derruba-lo, para não deixar que ele assumisse. 
Ele deu anistia geral. O Brasil cresceu, progrediu e avançou em todos os 
setores em seu Governo. Ele teve magnanimidade, grandeza, e o Brasil deve 
muito a ele. 

Que coincidência tremenda esta: em 21 de abril, morreu Tiradentes; em 21 .r 
de abril, morreu Tancredo Neves. Tiradentes, esquartejado pelas milícias, 
teve seu corpo dividido em várias partes. Tancredo, esquartejado por uma 
série de cirurgias e pela imperícia, morreu no momento em que. o Bra'sil 
depositava nele toda a sua confiança. Tancredo Neves, pela sua grandeza, 
soube representar os anseios da Nação em uma hora dramática que 
vivíamos, quando o povo queria as "diretas já", quando o Congresso achava-
se cercado por tropas militares, pressionando para que a Emenda Dante de 
Oliveira não fosse aprovada. Ficamos com aquele trauma: o Sr. Maluf 
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praticamente eleito Governador do Colégio e a Nação não o aceitando_ 
Para aonde iríamos naquela hora? Tancredo teve a competência de 
estruturar, de coordenar, de fazer com que a Nação aceitasse e de não se 
dobrar, de vencer as teses das Diretas Já, da anticandidatura de Ulisses 
Guimarães, as teses das bandeiras do então MDB, sem nos dobrarmos 
àquelas teses. 

Mas isso aconteceu não na busca de um achincalhe ou na busca de um 
regalo para se chegar ao Governo. Tancredo dizia: "Vamos para o colégio 
para destruí-lo e para construir a democracia". E foi isso que se fez. 

Tancredo se empolgou, andando pelo Brasil, apresentando suas teses e 
propostas. Tancredo empolgou o mundo, viajando pelos Estados Unidos, 
pela América e pela Europa, apresentando os projetos que defendia. Quis o 
destino que também não fosse a nossa vez com Tancredo. Doze horas antes 
de sua posse, ele era operado. E aquilo que para nós parecia que seria uma 
cirurgia sem maiores conseqüências, resultou na sua trágica morte. O Brasil 
deve muito a Tancredo Neves, a sua história, a seu patriotismo. E Tancredo 
poderia ter sido operado antes, porque sabia que estava doente e que tinha 
de fazer uma cirurgia. Dizia ao seu médico: "Pelo amor de Deus, não toquem 
em mim antes do dia da minha posse, porque os militares não vão dar posse 
ao Sarney. Depois que eu tomar posse, façam de mim o que quiserem"_ E ele 
quase chegou lá. Por 12 horas apenas, não chegou. 

Vejam como o velho sábio tinha razão. Ele dizia que não poderia deixar de 
assumir porque os militares não dariam posse a Sarney. E, na verdade, os 
militares não deram posse a Sarney. O Presidente Figueiredo saiu pelas 
portas dos fundos e, para mostrar que era uma hostilidade ao Presidente 
Sarney, foi visitar Tancredo no hospital, falando para sua esposa que nunca 
imaginávamos isso_ 

Passamos uma vida de montanha em montanha, de casa em casa, lutando 
para terminar a tirania, lutando pela democracia, às vezes à beira de uma 
guerra civil, e, de repente, saímos do Congresso Nacional, a pé, subimos a 
rampa e chegamos ao Palácio, que estava completamente vazio. Foi a coisa 
mais fácil que já vi na minha vida. Ali não havia ninguém, não havia uma 
pessoa da equipe do Presidente Figueiredo. Mas não podíamos imaginar o 
que haveria: Tancredo morreu. Devemos a Tiradentes, devemos a Juscelino 
e devemos a Tancredo. Foi difíciL Nosso querido Presidente Sarney fez um 
tremendo esforço, foi muito sério e muito competente. Mas o seu trabalho foi 
muito difíciL Ele era o Presidente da ARENA. Tinha feito uma composição, e 
quero ressaltar aqui o mérito, o louvor, a dignidade de um homem que é um 
dos que mais respeito no Brasil: Aureliano Chaves. Ele foi o grande fiador 
desse entendimento, mas era um entendimento para levar Tancredo ao 
poder. Para se chegar a essa aliança, era preciso fazer um grande 
entendimento. Sarney, Aureliano e tantos outros tiveram um gesto de 
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coragem de romper e vir para a Oposição. Mas não era para Sarney ser 
Presidente. E, sendo Presidente, teve de governar com o Ministério de 
Tancredo, comigo, por exemplo. Quando o Dr. Tancredo morreu, no dia 
seguinte, apresentei a minha renúncia, porque achava que o Presidente da 
República tem o direito de escolher a sua equipe. Não iria governar com o 
Ministério de Tancredo. Aí, o MDB se reuniu e chegou a uma conclusão 
séria: não podia sair do Governo. E Sarney, no início de seu Governo, 
governou com o Ministério do Tancredo, para mostrar que houve uma 
continuidade, para que tivesse a tranqüilidade, a serenidade de governar 
dentro do espírito de Tancredo. 

o coitado do meu querido amigo Sarney teve de fazer isso até um ano 
depois, quando conseguiu credibilidade e respeitabilidade para fazer a sua 
própria equipe. Mas foi difícil. 

Depois, vivemos uma expectativa com aquele jovem Governador de 
Alagoas, e a tragédia aconteceu. Nesse momento, houve um movimento 
cívico muito bonito na história do País, tão bonito quanto as Diretas Já, 
manifestação para se ter uma solução e o Congresso decidir. 

Meus irmãos, é muito difícil, na história da humanidade, nos povos 
democráticos, chegar a uma solução para uma crise tão grave como aquela 
de maneira tão digna. E faço justiça quando digo até o Presidente Fernando 
Collor. Posso dizer mil coisas dele, mas sou obrigado a reconhecer que, 
mesmo estando na Presidência da República, não pressionou, não coagiu, 
não usou a máquina, não tentou comprar parlamentar da CPI que votou pelo 
seu "impeachment". Isso é importante e - já disse da tribuna do Senado -
merece respeito. O Senado lhe deu o mais amplo direito de defesa. Ele foi 
afastado, com prova, provado. Foi um episódio épico_ 

O Brasil está acostumado à derrubada de Presidente pelo golpe. Com isso, 
acho que o PT fez muito bem, Presidente Itamar, quando aqui, nas Minas 
Gerais, decidiu com o "slogan": "Fora. FHC não é bom". Também acho que 
não é bom, ccmo não é bom o "slogan" pedindo a renúncia do Presidente e 
do Vice-Presidente, porque isso nos remonta às teses que conhecemos no 
passado. Renúncia foi o que se pediu a Getúlio Vargas, só que o Vice-
Presidente Café Filho e os militares estavam tramando a derrubada de 
Getúlio Vargas, o golpe estava nas ruas. Lacerda, com todos aqueles gritos 
que dava, estava preparando o esquema do golpe. Renúncia queriam de 
João Goulart. Fizeram o golpe, e estavam preparados o Presidente do 
Senado, representando o Presidente do Congresso, e o Presidente da 
Câmara, que era substituto. O esquema já estava preparado e tão preparado, 
que, na verdade, deram um golpe. Quando as tropas se dirigiram pará 
Brasília e para o Rio de Janeiro, o Presidente foi para Porto Alegre e, lá,· 
disse que iria resistir. Mas Áureo de Moura Andrade, Presidente do 
Congresso Nacional, declarou vaga a Presidência da República. Então, 
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sabemos que a tese de renúncia é difícil. Não sabemos como termina. No 
entanto, na hora em que buscamos o afastamento do Presidente, vivemos 
um momento muito interessante, porque o Vice-Presidente da República não 
teve nenhuma participação, nenhuma ação no movimento que envolveu a 
queda do seu antecessor. Em nenhum momento - e, modéstia à parte, foi o 
nosso gabinete que coordenou todos os trabalhos da CPI do "impeachmenr-
, o Vice-Presidente teve algum tipo de participação. E vai ficar para a história 
o fato de que, quando já decidido o afastamento do Presidente, no gabinete 
do Presidente do Senado, o Ministro Sanches, Presidente do Supremo, que 
presidiu a sessão- o Senado se transformou numa Corte Suprema de Justiça. 
- para fazer a votação, chamou o Vice-Presidente Itamar e lhe comunicou 
que assumiria a Presidência da República. 

Ele ficou branco e pálido quando o Presidente do Supremo o informou de 
que ia ser decretado o "impeachment" e que teria de assumir a Presidência 
da República na sexta-feira. Itamar respondeu que era muito cedo, que não 
estava preparado, que teria de ser pelo menos segunda-feira. O falecido 
Senador Darci Ribeiro, que era o Chefe da Casa Civil do Jango quando este, 
foi derrubado, disse-me: "Eu não entendo nada. Mas, ele está ali, em Porto 
Alegre. Dê-me três horas, que ele vem aqui. Mas não nos deram. Agora, o 
Vice diz que é para deixar para segunda-feira". 

Na verdade, o que houve foi um grupo de brasileiros representando a 
imensa maioria, que afastou o Presidente. E, a partir dai, a responsabilidade 
pelo mandato presidencial foi do Congresso Nacional. E assumiu Itamar 
Franco. 

Vejam, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida em lhes dizer, assim 
como Tiradentes, assim como Juscelino Kubitschek, assim como Tancredo 
Neves, Itamar Franco entra para a história do Brasil como o grande mineiro, 
que foi o grande brasileiro de todos nós.(- Palmas.) 

Em primeiro lugar, gostaria de falar do seu gesto de grandeza. Quero ser 
sincero com os senhores: tenho um enorme respeito pelo Itamar. A sua 
postura aqui é a mesma de quando foi Senador, no Congresso, de quando foi· 
Vice-Presidente da República, de quando foi Presidente da República, de 
quando deixou de ser Presidente e é a mesma postura, agora, como 
Governador. 

Itamar é de uma singeleza, de uma simplicidade ímpar. Ele é o Itamar, não 
é o Presidente nem o Governador. Ele faz o cargo, e o cargo não o faz. Isso 
é muito importante.(- Palmas.) 

O primeiro gesto de Itamar é fazer um governo de integração nacional. Se 
dependesse dele, teríamos feito a repetição do Pacto Moncloa no Brasil. Ele 
tentou, chamou todos os partidos, até o PC do B, para dizer que foi muito. 
além do PT. Foi uma reunião histórica, a única na história do Brasil. E lá, no 
Palácio da Alvorada, o Presidente Itamar Franco se reuniu com todos os 
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Presidentes de todos os partidos, até com o menor partido, e disse uma 
frase histórica: "Está aberta a comunicação entre o meu Governo e todos os 
partidos. Se eu tiver um momento de crise, grave, que tiver de tomar alguma 
decisão básica, não a tomarei sem ouvir vocês. E no momento em que vocês 
tiverem algum problema grave que envolva o País, me chamem a qualquer. 
dia e a qualquer hora que fazemos uma reunião igual a esta". Que bom, 
Itamar, nunca precisamos fazê-la. Os "lulas" da vida sabem disso e podem 
nos responder se pediram alguma vez a reunião sem que ela não tivesse 
ocorrido? Não. Aliás, o Lula pediu uma reunião, mas não ao Presidente, 
pediu a um dos Ministros. Eu, Líder do Governo, achei que o assunto era · 
importante e o levei ao Presidente. Era o Projeto da Fome. Era uma dessas · 
grandes propostas que a gente apresenta. Mas, desculpem-me, como essa já 
apresentei mais de 50 a vários Governos, e elas nunca saíram do papel. O 
Presidente Itamar a leu e chamou sua equipe. Quando fui dizer ao Lula que a 
reunião não seria com o Ministro, mas com o Presidente, ele nos pediu uma 
semana- porque, por nós, poderia ser no dia seguinte -, trouxe sua equipe e, 
durante várias reuniões, o Lula e a equipe do PT debateram o projeto com o 
Presidente e sua equipe, e isso resultou em um dos mais extraordinários 
projetos sociais do Brasil: a Campanha Contra a Fome, que tinha o Betinho à 
frente, mas cujo grande inspirador era Dom Mauro Morelli, que foi seu 
coordenador. Foi uma campanha em que o Governo entrava com as 
instituições, as Forças Armadas, o Banco do Brasil, tudo isso, mas era 
dirigida por instituições particulares. O Governo não tinha a mínima idéia de 
para onde ia o dinheiro, nem. quando. Por preocupação eleitoral, os 
parlamentares iam se queixar de que estavam distribuindo montões em suas 
cidades e que eles não sabiam de nada. A eles, o Governo respondia para 
irem conversar com o Betinho e com Dom Mauro Morelli. Lamentavelmente, 
isso terminou. O novo Governo resolveu mudar o nome- a culpa não é minha 
- e trazer o projeto para dentro do Governo. Assim, o projeto perdeu a 
espontaneidade, deixou de ser da sociedade. Porque. por nosso projeto,· a 
Campanha Contra a Fome era apenas a primeira etapa. Dizíamos, assim 
como o Presidente Itamar, que não ficaríamos só nisto: dar comida, esmola, 
para as pessoas que estão passando fome. Mas, assim como o próprio 
Itamar, tínhamos de reconhecer um fato: há milhões de brasileiros passando 
fome. Assim. o primeiro passo é dar-lhes comida; o segundo, ensinar-lhes a 
pescar, dar-lhes uma ocupação, aumentar o trabalho e dar-lhes capacidade 
de desenvolvimento. Bem, tiraram o Betinho, tiraram Dom Mauro Morelli, 
criaram uma instituição, deram~he um cheiro de Governo e fizeram uma 
campanha institucionalizada do Governo, não da sociedade, e agora ... Há 
cerca de dez dias, o Congresso, em uma comissão, aprovou, por iniciativa -
quem diria?- do Sr. Antônio Carlos Magalhães, uma campanha de combate à 
pobreza. Vamos começar ali onde Itamar havia terminado, após esses 
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Eu dizia que não foi preciso os Presidentes de partidos serem convocados 
nem convocarem, porque no Governo do Sr. Itamar Franco, um Governo 
difícil. .. Vamos ser sinceros: um Governo sem voto popular, pois o candidato 
do voto popular havia sido afastado; que tinha grande eloqüência em fazer 
um Governo que representasse, na ética e no social, o contrário daquele que 
havia saído. Meus amigos, duvido que, na história do Brasil ou de qualquer 
povo, tenha havido um período com a ética, a dignidade e a seriedade que 
tivemos no Governo de Itamar. Vejam vocês que Itamar criou - e não 
conheço outro país que tenha isso - uma comissão especial composta de 
grandes líderes, acima do bem e do mal, que tinham o respeito de toda a 
Nação - para a investigação de qualquer denúncia que fosse feita a seu 
Governo. Era composta por empresários, membros da Igreja, da OAB, da 
CNBB, da intelectualidade, da ABI. Não contava com nenhum componente 
do Governo, com nenhuma indicação do Governo diretamente ligada ao 
Presidente da República. Não tinha Chefe da Casa Civil diretamente ligado 
ao Presidente da República. O Governo e qualquer Ministro tinham a 
obrigação de responder, com a urgéncia necessária, a qualquer informação 
que fosse solicitada pela Comissão. 

Essa Comissão trabalhou, publicou um livro, que tenho em meu gabinete, 
com todos os seus trabalhos. O Presidente Itamar, numa das solenidades 
que anteciparam a sua saída e entrega do cargo, entregou nas mãos do seu 
sucessor, Presidente Fernando Henrique, esse livro, dizendo a ele que 
aquele foi um trabalho sobre as irregularidades encontradas no seu Governo. 
Disse também que esperava que esse trabalho fosse levado adiante e que se 
punissem os responsáveis. 

Lamentavelmente, um dos primeiros atos do novo Governo foi extinguir a 
Comissão, dizendo que mandava seus resultados para o Ministério da 
Justiça. Apresentei um pedido de informações, e lá não estava. No Ministério 
da Administração também não estava. Morreu a questão. Isso é muito 
importante, porque todo o mundo sabia que, no Governo Itamar, poderia 
fazer a denúncia e qualquer membro dessa Comissão investigaria. Era só 
falar, e na mesma hora o caso era investigado. 

Eu não aceitei ser líder do Fernando Henrique. Com o maior respeito que 
eu tinha a S. Exa., achava que não ia me acertar com a aliança eclética que 
ele tinha feito. Fui ao seu gabinete, como fui várias vezes no início do seu 
Governo, e disse a ele, com o tratamento informal que tínhamos: "Fernando, 
olha este decreto aqui". Ele olhou: "O que é isso?". Eu respondi: "O senhor 
extinguiu esta Comissão, Fernando. Lembra-se que era uma coisa 
espetacular que tínhamos no tempo do Itamar?". Ele disse: "Que 
barbaridade, como é que eu· fiz isso?". Eu disse: "Logo imaginei que houve 
um equívoco da sua assessoria. Os caras falharam, revogue isso". Ele· me 
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respondeu: "Pode deixar, vou revogar, deixe aqui". Deixei para ele. Até 
hoje não revogou. 

Quando o Itamar assumiu, foi uma crise. O País parou. na CPI do 
"impeachement". Até a Globo transferia o horário das novelas quando havia 
um depoimento importante. Quando Itamar assumiu havia continuação. A 
CPI não foi instalada para fazer o "impeachement", o foi para apurar as 
denúncias do Sr. Pedro Collor, irmão do Presidente, contra o Sr. PC Farias. E 
os fatos foram aparecendo. Lá pelas tantas, como houve denúncias feitas 
pelo próprio irmão contra o Presid~nte da República e apareceu um motorista 
dando o número da conta, o numero dos cheques, o que ele faz1a, o 
envolvimento direto na Casa da Dinda, na compra do carro e tudo o mais, o 
processo caminhou para o "impeachement" e o restante parou. . 

Cassado o Presidente, assumiu Itamar, fomos levados a outra CPI, que fo1 
a chamada CPI dos Anões do Orçamento. Foi uma guerra, muitos diziam que 
não era possível, que iria parar o Congresso, que o Itamar não poderia 
aceitar, que ele teria de começar a trabalhar, que aquilo já tinha passado. 

o Sr. Itamar, eleito pelo Congresso, disse: "Não, senhor, façam o que 
quiserem. Eu é que não vou pedir que não instalem a comissão. No fundo, 
acho que ela deve ser instalada." E foi instalada, e cortou na carne do 
Congresso. . 

Mais de dez parlamentares foram cassados nos seus mandatos pelo 
Congresso Nacional, e, lamentavelmente, a justiça, até agora, não levou o 
processo adiante. Quando dizem que CPI termina em "pizza", não é be_m 
verdade. CPI pode cassar Presidente, pode cassar parlamentar, mas nao 
pode colocar ninguém na cadeia nem por um dia. Não pode sequer 
denunciar, porque quem faz denúncia é a Promotoria. Fizemos a CPI e 
apuramos o que havia para ser apurado. Quando chegamos ao final da CPI 
dos Anões do Orçamento - lembra-se, Itamar? -. apareceu uma montanha de 
documentos numa casa em Brasília. Mas o nosso querido Bisol foi de uma 
ingenuidade tamanha, que entregou ao jornalista Lula os documentos. E a 
"Veja" publicou esses documentos. Apareceram pessoas que ganharam uma 
cesta de Natal, uma garrafa de vinho, etc. Então, metade das lideranças 
políticas no Brasil estava envolvida em corrupção. Isso deu uma confusão tão 
grande, que quase acabou com a CPI. Fui o responsável por ela continuar, 
porque ninguém queria prorrogá-la. Decidimos que em 20 dias iríamos 
investigar os parlamentares e colocar como primeira conclusão a criação de 
uma CPI dos corruptores. Resultado: 20 Deputados foram denunciados, e 12 
foram cassados. Mostrei ao Presidente a decisão, aprovada por 
unanimidade, da CPI do Orçamento, de que iríamos investigar os 
corruptores, porque não existe corrupto sem corruptor. Não há corrupção 
sem dois agentes: o ativo e o passivo, o que compra e o que se vende. Disse 
ao Presidente para criarmos a CPI dos corruptores, que seria uma CPI mais 
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rápida, porque já estava tudo provado. Nem seria preciso convocar 
ninguém. Até hoje ela não saiu. Consegui as assinaturas na Câmara e no 
Senado, e o Governo determinou que o PFL e o PSDB as retirassem. Decidi 
fazer apenas no Senado, mas o PFL e o PSDB também retiraram suas 
assinaturas. Consegui algumas assinaturas com o PFL e o PSDB, que 
formariam a maioria, e apresentei requerimento de convocação. O PFL e o 
PSDB não convocaram os seus membros até hoje. Disse isso para mostrar a 
diferença entre linhas de governo. Quando o Itamar concordou com a 
instalação da CPI dos Anões do Orçamento, ele estava mostrando a sua 
linha de governo; quando Fernando Henrique não se deu conta e disse "não", 
ele também mostrou a sua linha de governo.(- Palmas.) 

Vou fazer uma revelação, tenho de fazê-la: um dia, o Itamar me chama e · 
diz que precisa de um grande favor meu. Ele diz: "Você sabe que já fui jovem 
e devo uma atenção enorme a meu irmão. Tenho um sobrinho morando 
comigo que está sem trabalho". Vejam bem: um sobrinho do Presidente da 
República que não tinha trabalho! (- Palmas.) "Seu filho, meu sobrinho, está 
aqui comigo, e preciso de trabalho para ele". Sobrinho do Presidente, 
morando com o Presidente, e não tinha trabalho. O Presidente tinha, 
dificuldade de arrumar uma colocação para ele. Perguntei-lhe: "O que o 
senhor quer que eu faça, Itamar?". "Quero que o senhor o coloque numa das .-
vagas que tem o Lider do Governo", respondeu. Disse-lhe que não poderia 
fazer aquilo, porque, apesar de ser Lider do Governo, eu não tinha nem 
gabinete nem funcionarias, como têm os Senadores e os Deputados. 
Resultado: o rapaz morreu desempregado. Itamar não o colocou. 

Isso é uma linha de controle, isso é uma linha de ação. Eu sou assim .. 
Quando fui Governador, disse que no meu Governo não havia parente. O 
pessoal não entendeu direito o que eu estava dizendo, porque nunca tinha 
visto aquilo. 

No dia em que o Chefe da Casa Militar veio despachar comigo a indicação 
dos membros da Casa Militar, vi na lista o nome de um Capitão com o 
mesmo sobrenome dele. Perguntei-lhe quem era aquela pessoa. "É meu 
filho", respondeu. "O senhor não sabe que nossa decisão é que parente não 
entra?", retruquei. "O senhor está correto, mas eu o estou indicando porque 
ele é o mais competente, o mais capaz, é o que mais titulas tem. A tropa 
confirma isso, e eu não posso prejudica-lo." Foi o que me respondeu. 
Concordei com ele: "O senhor tem razão, Coronel: não pode prejudicá-lo. Ele 
fica, e o senhor sai". Foi o único caso. Não houve um segundo, porque foi 
dada uma diretriz. 

Quando aparece nos jornais a afirmação de que a corrupção no Brasil não 
tem solução, que ela é endêmica, porque o povo brasileiro nasce corrupto, 
fico indignado. Ora, vamos respeitar o povo brasileiro! Digam que nós, a elite, 
somos corruptos, mas não o povo brasileiro. Digam que este é um país onde 
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cadeia, mas não digam que o povo é corrupto, porque, absolutamente, isso 
não é verdade. 
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A morte de Tancredo tumultuou a Constituinte. O querido amigo Sarney 
cometeu um equívoco. Para derrubar o parlamentarismo, que era a tendência 
no Congresso, entrou na disputa pelo prazo de mandato de quatro ou cinco 
anos e perdeu um tempo enorme, além do desgaste a que se submeteu. 

A Constituição, como vêem, nasceu entre muitas confusões. Os 
constituintes foram sábios: determinaram que cinco anos após a 
promulgação da Carta Magna, ela seria revisada para se analisarem os 
equívocos cometidos. E assim fizeram. Correram feito doidos para fazer a 
revisão. Eu fui contra. Entendia que poderiam ser cinco anos e um dia ou 
cinco anos e meio depois. Achava que votar a revisão no final do Governo do • 
Presidente Itamar, com um Congresso que já havia cassado um Presidente e 
varias parlamentares, além do mais, em ano eleitoral, não era o mais 
indicado. Sugeri que se fizesse o contrário: dizer, na campanha para Senador 
e para Deputado, que eles não seriam constituintes, mas revisores. O novo 
Congresso viria com a autoridade para fazer a revisão. Não toparam. Fizeram 
a revisão, que foi um fracasso total, e, em meio ao fracasso, seria votada a 
emenda da reeleição. Fui ao Governo Federal e, como Líder, perguntei ao 
Itamar o que ele pensava daquilo. Antes de falar o que eu pensava, ele 
respondeu: "Eu sou contra". 

Votei contra na constituinte. Sou contra. Derrotamos. Mesmo o Governo 
sendo contra, a emenda da reeleição caiu apenas por meia dúzia de votos, e 
havia Governadores interessados, havia Prefeitos interessados, havia muita 
gente interessada; mesmo o Governo sendo contra, eu falando contra, como 
membro do Governo, quase passa. 

Esse é um estilo de governo. Ele era constituinte? Sim. Mas votou contra. 
Era contra a reeleição de Sarney. Mas na revisão, ele era Presidente. Seria 
tranqüilamente, por unanimidade, votada a reeleição, e ali, garantindo a sua 
reeleição, ele garantiu o seu lugar. Eu sou contra. Isso se chama fidelidade a 
uma linha de comportamento, isso é importante. 

Meus amigos, houve a CPI dos Anões do Orçamento. Certa hora, apareceu 
alguém dizendo que o Chefe da Casa Civil, em alguma época que trabalhou 
na assessoria da Cãmara dos Deputados, facilitou a emenda ou o sei-lá-o-
quê. O Chefe da Casa Civil procurou o Presidente dizendo que ia se oferecer 
para depor. Ele disse, tudo bem. Mas estou entregando a minha carta de 
demissão, porque não vou depor. Enquanto não apurarem o que estão 
dizendo sobre mim, não vou. Renunciou, e a renúncia foi aceita pelo . 
Presidente. Ele foi à comissão e, após o seu depoimento, foi aplaudido de pé, 
pela isenção total. Não teve um cidadão do PT nem do PC do B que 
levantasse qualquer dúvida. Mesmo assim, ele esperou a conclusão da CPI. 
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576 
Concluída a CPI, o Aquiles voltou para a Chefia da Casa Civil. Esse é um 
estilo de governo, é uma modalidade de governo. Por isso, meus amigos, 
tenho o maior respeito e digo que Itamar Franco é uma referência nacional. É 
um nome que honrou o País. Vamos ver o que o destino reserva. Votei em 
Itamar Franco, dei três votos, que eram os votos a que tinha direito, para ser 
candidato a Presidente da República pelo PMDB, nas últimas eleições. Se 
dependesse de mim, ele seria o candidato. 

Argumentou o partido que ele veio tarde, que os Estados já estavam 
compromissados e que ficaria difícil. Foi aí que o Rio Grande do Sul lançou 
meu nome como candidato a Presidente. Candidato a candidato. E eu aceitei. 
Aceitei com o propósito de percorrer todo o Brasil. Como candidato? Não: 
Mas aproveitando essa deixa para dizer algumas verdades que devem ser 
ditas; segundo, para que o PMDB em nenhum momento venha dizer que vai 
apoiar Fulano. Não, o PMDB vai ter candidato. O que não significa que o· 
candidato seja eu. Jamais me passa pela cabeça disputar uma eleição do 
PMDB com meu amigo Itamar Franco. Isso é claro, é mais que claro. 

Mas quero dizer que, neste final de milênio, o Brasil tem de se compenetrar 
das suas responsabilidades. É uma vergonha o Brasil terminar o milênio, 
como campeão mundial da injustiça na distribuição da renda. É uma 
vergonha terminar o milênio com milhões de brasileiros passando fome. O 
Brasil não é crise. O Brasil não é problema, o Brasil é solução para o mundo. 
Temos o grande pulmão do mundo, que é a Amazônia. Temos a maior 
reserva de terras cultiváveis do mundo. Temos a maior reserva de água doce 
do mundo, que será, no próximo milênio, mais importante que o petróleo. 
Mas o Brasil tem de ter grandeza, não pode continuar com essa montanha 
maior que as Minas Gerais entre as elites, entre a minoria dominante, e a 
imensidão do povo. Não podemos ter 30 milhões de pessoas sem nome, sem 
cara, sem emprego; não produzem, não consomem, não são cidadãos. E não 
damos bola: que se lixem' A sociedade tem de entender que isso tem de 
mudar. 

Num País como o nosso, temos de combater a fome, que é o problema 
número 1. Temos de solucionar o problema número 2: a moradia, na forma 
de mutirão. Vamos solucionar o problema do desemprego criando um grande 
Banco popular. Vamos resolver os problemas sociais do País. Vamos 
resolver o problema da soberania do País. Cadê as nossas empresas? 
Privatizaram. Mas fizeram isso para construir? Privatizaram para usar o 
dinheiro em uma grande obra e dizer: "Que maravilha! VeJam as estradas! 
Vejam a energia!"? Não, foi para pagar divida. É uma forma: privatizar para 
pagar dívida. Mas que diabo! A divida hoje é três vezes maior que a de três 
anos atrás. Onde está o dinheiro? Privatizar em troca de moeda podre? 
Privatizar como privatizaram agora uma hidrelétrica, em São Paulo, em que 
havia um grupo nacional tendo á frente o Sr. Antônio Ermírio de Moraes para 
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I comprá-la? E perdeu, porque o BNDES colocou 350 milhões num grupo 

americano para derrotar um grupo brasileiro! O que é isso!? Essas questões 
é que têm de ser mudadas. Meus irmãos, temos de tomar muito cuidado com 
os salvadores da pátria. Que não venha ninguém de messias, á Jânio 
Quadros. Nâo venha porque não há coisa mais fácil e mais bonita do que 
dizer, às vésperas da eleição: "Eu sou a solução! Está aqui na minha 
cabeça!". O meu amigo Fernando Henrique mostrava os cinco dedos da mão. 
E lá está ele com a mão inteira e os problemas inteiros como antes estavam, 
também. 
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Temos de promover um conjunto de ações, um trabalho em equipe que 
tenha o caráter do social, do respeito, da credibilidade, da participação 
coletiva, em que o operário, o agricultor, o funcionário público sejam gente, 
sejam cidadãos. Ele não tem direito apenas a um prato de lentilhas, mas 
também, e principalmente, a ser respeitado, a falar, a pensar, a ser acatado. 
É preciso esse trabalho coletivo, conjunto, que valorize a cidadania. Quando 
todos soubermos o que queremos e para onde vamos é que iremos construir 
0 Brasil dos nossos sonhos. Chega de esperar salvador da pátria' Chega de 
esperar que o gênio da cultura, o gênio da sociologia, o gênio de não-sei-o-
quê tenha a solução na sua cabeça' Não é na genialidade que se encontram 
as soluções! É na intenção, na ação, no entendimento, no trabalho coletivo, 
na singeleza, no respeito, na colocação de cada um no seu devido lugar' 
Assim vamos avançar. 

É essa a mensagem que deixo aqui, meus irmãos. Vocês sabem a 
importância que Minas Gerais representa. Vocês conhecem, na história do 
País, o peso da voz de Minas Gerais. Eu, ao dizer essas coisas, sou um, mas 
Minas Gerais, traçando esse rumo, é o Brasil vindo atrás. Essa é uma nova 
revolução, meus irmãos. Tomara Deus, sem armas, sem violência, sem 
golpes, sem luta, mas com consciência, com espírito' Como dizia, meu amigo 
Itamar, o nosso Alberto Pasqualine, "é uma consolidação de que somos 
irmãos". Iguais, não. Não somos iguais. Por isso se equivoca o comunismo 
ao querer construir uma sociedade absolutamente igualitária, em que todos 
recebem igual, comem igual, vestem igual, moram igual. Isso é a utopia da 
ilusão. Que bom, isso aconteça' Mas não é fácil. Mas enquanto não se chega 
lá- e acho que é difícil, quase impossível -, vamos fazer a utopia possível. 

Somos desiguais? Sim, mas existe algo a que todos, por mais desiguais 
que sejam, têm direito. Somos irmãos. Deus nos colocou no mundo para 
sermos irmãos. Temos o mundo à nossa disposição para plantar, para colher, 
para receber e para viver com dignidade. Não fico no mandamento de Cristo 
que diz: "Amai-vos uns aos outros". Mas fico no texto da nossa Constituição: 
"Todo brasileiro tem direito ao trabalho". Vamos respeitar isso e fazer com 
que todo brasileiro tenha direito ao trabalho. Segundo: "Todo brasileiro que 
trabalha tem direito a uma remuneração que lhe dê condições para viver com 
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dignidade juntamente com sua família". Então, vamos cumprir isso. 

Na Alemanha, o maior salário não pode ser maior do que sete ou oito 
vezes o menor salário. Se na Volkswagen, quem lava o banheiro ganha mil 
marcos, o seu Presidente não poderá ganhar mais do que oito mil marcos. 
Por quê? Porque o que ganha mil marcos, com esse dinheiro, precisa ter a 
sua casinha, a sua comidinha, a sua roupa e os seus filhos na escola. Ele 
ganha um salário justo. E quem ganha oito mil marcos, ganha oito vezes o . 
que ele ganha. No Brasil, quem ganha mais, ganha 300, 400, 500, 1.000 
vezes o menor salário. Não dá para fazer comparação. Apresentei um projeto 
que está tramitando no Senado em que proponho que, no Brasil, o maior 
salário não possa ser maior do que 20 vezes o menor. Mas o projeto não 
anda porque eles acham que eu sou maluco. Como é que um Senador vai 
viver com 20 salários mínimos? E eu, então, pergunto: meu irmão, como é 
que você não me pergunta como é que um operário vive com um salário 
mínimo?" São essas as questões que temos de debater. Temos de entender, 
irmãos, que estamos aqui, mas que existe muita gente lá fora, nas favelas e. 
nos bairros que não chega aqui, no meu gabinete, nem nos de V. Exas. , 
Essas são as pessoas a quem temos de atender em primeiro lugar. É o que 
está nos Evangelhos: Lázaro, miserável ficava buscando as migalhas que 
caiam da mesa e, quando chegou ao céu, ocupou o primeiro lugar; o rico 
comensal, não. ada um deve dar segundo o que recebeu. Nós somos 
parlamentares, somos políticos, somos doutores. Temos capacidade. 
Podemos editar uma lei e executá-la. Mas, um dia, seremos cobrados por 
essa nossa missão ou omissão. O que fizemos com essa autoridade, com 
esse poder? Acho que esta é a convocação, acho que esta é a nossa 
missão: uma caminhada pela ética, uma caminhada pela seriedade, que .: 
acabe com a impunidade, mandando ladrão para a cadeia, uma caminhada 
que passe pelo social. Ai, sim, o Brasil vai ser um grande Pais. Grande como 
é hoje, mas com justiça social e desenvolvimento para todos. 

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado pela honra, 
Deputado Anderson Adauto. Muito obrigado, meus irmãos, pela honra de 
falar aqui. Falo do fundo do coração, de alma aberta à gente convicta de 
Minas Gerais, para dizer que o Brasil olha para Minas Gerais e tenho a 
certeza de que Minas Gerais haverá de apontar o futuro. Muito obrigado, 
meus irmãos. 

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos a 
todos os presentes. Ao Sr. Governador, que veio participar, quero dizer que, 
no primeiro momento, uma vez que não esperávamos a sua participação, 
achei que foi uma indelicadeza, talvez, termos homenageado a tantos, e não 
o termos homenageado. Mas, agora, com as palavras do orador oficial, o 
Governador Itamar Franco se tornou o grande homenageado, assim como 
todos os senhores o foram também. 
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Gostaríamos de agradecer aos condecorados, aos demais convidados, 
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aos Srs. Secretários, aos Deputados e aos demais convidados a presença. 
Queremos agradecer a todos a honrosa presença e tambêm, de forma 
especial, à Policia Militar de Minas Gerais e ao . Quarteto de Cordas 
Stradivarius, que ajudaram a abrilhantar a nossa solenidade. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta reunião, a Presidência 

encerra os trabalhos, convocando os Deputados para a reunião especial de 
segunda-feira, dia 6, às 14 horas, nos termos do edital de convocação, e para 
a reunião de debates, na mesma data, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 66" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
1°191gg 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução dos 

Hinos Nacionais da Argentina e do Brasil - Registro de presença - Palavras 
do Deputado lrani Barbosa - Palavras da Senadora Maria Cristina Azcueta -
Palavras do Sr. Fabian Pedechodnik - Entrega de placa - Palavras da 
Senadora Ana Maria Posadas -Assinatura do Livro de Chancelaria - Entrega 
de Medalha - Palavras do Sr. Presidente. 

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

Exmas. Sras. Senadora Ana Maria Posadas, Presidenta da Comissão do 
MERCOSUL e Políticas de Integração Regional do honorável Senado de 
Buenos Aires; Senadora Maria Cristina Azcueta, Presidenta da Comissão de 
Promoção Agroindustrial do honorável Senado de Buenos Aires; os Exmos. 
Srs. Fabian Pedechodnik, Secretário Administrativo da honorável Câmara 
dos Senadores da Província de Buenos Aires; Valdo Amadeu Palmai, 
Cônsul-Geral da Argentina no Estado de Minas Gerais; Deputado lrani 
Barbosa, Presidente da Comissão do MERCOSUL da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, escolhido especialmente entre os 77 Deputados 
para representar o parlamento mineiro na questão do MERCOSUL; Deputado ·.: 
Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas ·' 
Gerais; e Marcos Sant'Anna, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização da 

solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo à 
Senadora Ana Maria Posadas, da Província de Buenos Aires. A Presidência 
manifesta sua satisfação em receber a ilustre Senadora, de cuja comitiva 
também fazem parte a Senadora Maria Cristina Azcueta e os Srs. Fabian 
Pedechodnik e Gustavo Canteros, da Câmara dos Senadores, e alguns 
assessores da Comissão do MERCOSUL. É uma honra poder contar com a 
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presença de todos vocês nesta Casa Legislativa_ 

Execução dos Hinos Nacionais da Argentina e do Brasil 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução _ 

dos Hinos Nacionais argentino e brasileiro_ 
- Procede-se à execução dos Hinos Nacionais da Argentina e do BrasiL 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos 

limos. Srs. Sérgio Etcheverria, Secretário Municipal da Produção da 
Prefeitura de Chivilcoy, Província de Buenos Aires; Gustavo Ferragut, 
Assessor da Direção do MERCOSUL e Políticas de Integração Regional; 
Roberto Barber, Assessor de Políticas Municipais da Comissão do 
MERCOSUL e Políticas de Integração Regional; Jorge Gamero, Assessor 
Técnico-Econômico da Comissão do MERCOSUL e Políticas de Integração 
Regional; Luís D'Eiia, Vereador do Município de La Matanza, Província de 
Buenos Aires; e Gustavo Canteros, Diretor da Comissão do MERCOSUL e 
Políticas de Integração Regional do honorável Senado de Buenos Aires. 

Palavras do Deputado lrani Barbosa 
Exmo_ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson 

Adauto; Exmas_ Sras_ Senadoras Ana Maria Posadas e Maria Cristina ; 
Azcueta; Exmos_ Srs_ Fabian Pedechodnik, Secretário Administrativo da 
honorável Câmara dos Senadores da Província de Buenos Aires; Valdo 
Amadeo Palmai, Cônsul-Geral da Argentina no Estado de Minas Gerais; 
Marcos Sant"Anna, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Deputado Gil c 

Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa; Exmos. Srs. Sérgio· 
Etcheverria, Secretário Municipal da Produção da Prefeitura de Chivilcoy, 
Província de Buenos Aires; Gustavo Ferragut, Assessor da Direção do 
MERCOSUL e Políticas de Integração Regional; Roberto Barber, Assessor · 
de Políticas Municipais da Comissão do MERCOSUL e Políticas de · 
Integração Regional; Jorge Gamero, Assessor Técnico-Econômico da 
Comissão do MERCOSUL e Políticas de Integração Regional; Luís D'Eiia, 
Vereador do Município de La Matanza, Província de Buenos Aires; Gustavo 
Canteros, Diretor da Comissão do MERCOSUL e Políticas de Integração 
Regional do honorável Senado de Buenos Aires; Srs. Deputados; é como 
muito prazer que recebemos a visita das Senadoras Ana Maria Posadas e 
Maria Cristina Azcueta. Neste momento, o Brasil passa por uma turbulência -
não só política, mas também econômica-, e, há pouco tempo, também vimos 
isso acontecer na Argentina. Recentemente, passamos por uma eleição 
presidencial, em que, infelizmente, pela cultura de nosso Pais, elegemos um 
Presidente calcado em uma única e modesta causa: a manutenção do reaL 

Infelizmente, o nosso querido sociólogo não conseguiu manter por mais de 
três meses as suas promessas de campanha e quase leva a naufragar o 
futuro que todos os brasileiros esperavam com muito orgulho, com muita 
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necessidade, e - por que não dizer? -como uma tábua de salvação. 

Após a criação da União Européia, com muito sucesso, lastreada na 
economia da França, da Inglaterra e da Alemanha, o mundo inteiro teve de 
se organizar. A maior potência, os Estados Unidos, organizou-se através do 
NAFTA, lastreado pelo Canadá e México, relegando-nos a um. terceiro ou 
quarto plano, depois de apoiar a economia asiática, lastreada pelo Japão e 
pelos Tigres Asiáticos. E nos vemos no Cone Sul, em que dois países que 
podem capitanear a economia da América Latina estão combalidos pela 
política e pela economia frustrada de tempos idos, resquício de uma ditadura 
tanto no Brasil quanto na Argentina_ Uma ditadura que fragmentou os sonhos 
de todos os brasileiros e também dos argentinos_ 

Lembro-me, ainda criança, que meu pai, um militante comunista, dizia que 
a Argentina era o único país do Cone Sul que já possuía equipamentos 
suficientes para produzir a bomba atômica. Um país que andou na frente, 
durante muitos anos, no nosso Cone Sul, pela perseverança dos europeus, 
dos espanhóis - dos quais sou descendente - e dos italianos, também 
perseverantes. Acredito que temos muita força, nós, brasileiros, e os 
argentinos, para sobrevivermos a essas turbulências da economia e da 
política. 

Quero dizer que é com muito orgulho que os recebo, como Presidente da 
Comissão do MERCOSUL da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. Tudo que pudermos iremos fazer, para criar a integração econômica 
entre, principalmente, a Região Metropolitana de Belo Horizonte e as cidades 
produtivas do Estado, com todas as cidades da Argentina, desse país tão 
pujante, com pessoas com tanta garra e tanta perseverança na luta pela 
democracia, para que possamos ser irmãos daqui para a frente, nessa luta 
contra a economia mundial, e participar da economia de uma forma justa e 
integrada, como todos os grupos econômicos que vêm se organizando em 
todo o mundo. É com essas palavras e com essa mensagem que os recebo 
em Minas Gerais. Estaremos à disposição para continuar essa integração, no 
que der e vier, para que possamos ter a mesma legislação, aqui e na 
Argentina, com relação à exportação, a fim de que consigamos coibir os 
desmandos daqueles sonegadores que não querem o progresso nem do 
Brasil nem da Argentina; para que possamos também ter uma política de 
fiscalização integrada, a fim de acabarmos com a sonegação fronteiriça entre 
esses países do MERCOSUL, feita por empresários criminosos, que lançam 
mão de notas fraudulentas, como· se fossem exportar mercadorias para a 
Argentina e para outros países do MERCOSUL, mas que, na realidade, 
essas mercadorias nunca saem daqui e jamais chegarão a nenhum desses 
países_ Precisamos de uma mesma legislação e de um mesmo rigor na 
fiscalização, bem como do mesmo temperamento, de vontade, de pujança, 
de desenvolvimento. que só os povos argentino e brasileiro, principalmente o 

~ 

o 



li! 

/I 

i 
582 

mineiro, poderão nos ajudar a ter. Muito obrigado. Felicidades. 
Palavras da Senadora Maria Cristina Azcueta 

Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Senadora Ana Maria Posadas, 
Deputados, é uma grande alegria para mim poder compartilhar este espaço 
de participação parlamentar dentro do marco da defesa irrestrita do 
MERCOSUL. Sabemos que temos uma grande tarefa no próximo milênio - a 
de encontrar os instrumentos e os mecanismos adequados para enfrentar os 
efeitos nocivos que a globalização produz em nossos países. Refiro-me à 
globalização entendida como a maior concentração de poder econômico já 
visto na história, uma concentração da maior porcentagem das riquezas do 
mundo em poucas mãos, ao mesmo tempo em que 25% da população do 
mundo vive em condições de necessidades extremas. É por isso que 
necessitamos de políticas ativas, de uma cooperação regional e de uma 
integração. A atividade parlamentar e a adequação das normas legislativas 
serão o meio de conquistarmos maior bem-estar para o nosso povo. 
Devemos saber também que, se não construirmos esses espaços, desde os 
planos mais baixos, não saberemos otimizar o instrumento que já temos, que 
é o mercado do Cone Sul. Um dos mecanismos que podemos fazer funcionar 
dinamicamente é este parlamento. Dessa forma, com a união e a integração 
de culturas vizinhas e das políticas ativas com o forte propósito de um 
compromisso do Estado com a questão do MERCOSUL, teremos 
interpretado a vontade do nosso povo. Assim saberemos seguir 
representando dignamente o nosso povo na tarefa legislativa que compete a 
nós, para conquistarmos maior bem-estar para o nosso povo, o qual 
atualmente está sendo retirado em beneficio de outros. Muito obrigada. (-
Palmas.) 

Palavras do Sr. Fabian Pedechodnik 
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao limo. Sr. Fabian 

Pedechodnik, Secretário Administrativo da Honorável Câmara dos Senadores 
da Província de Buenos Aires, para leitura dos oficios e da legislação do 
Governo argentino, em que foi concedida aos parlamentares mineiros a 
homenagem prestada nesta data. 

O Sr. Fabian Pedechodnik- (-Lê:) 
"O Senado e a Câmara de Deputados da cidade de Buenos Aires 

sancionam, com força de lei: 
Art. 1 o - Outorga-se ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, Deputado Anderson 
Adauto, o reconhecimento ao trabalho legislativo na causa MERCOSUL, por 
sua contribuição à irmandade dos povos latino-americanos. 

Art. 2°- Comunique-se ao Poder Executivo. 
Sala de Sessões da H. Legislatura da Província de Buenos Aires, em 
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19/08/1999. 

Dr. José Luis Enis, Secretário Legislativo - Rafael Edgardo Romá, Vice-
Governador de Buenos Aires e Presidente do Senado. 

o H. Senado e a ·câmara dos Deputados da Província de Buenos Aires 
sancionam, com força de lei: 

Art. 1° - Outorga-se ao Sr. 2'-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, Exmo. Deputado Gilberto Pereira, o reconhecimento 
ao trabalho legislativo na causa MERCOSUL, por sua contribuição à 
irmandade dos povos latino-americanos. 

Art. 2°- Comunique-se ao Poder Executivo. 
Sala de Sessões da H. Legislatura da Província de Buenos Aires, na cidade 

de La Plata, em 19/8/1999. 
Dr. José Luis Enis, Secretário Legislativo - Rafael Edgardo Romá, Vice-

Governador da Província de Buenos Aires e Presidente do Senado. 
O Senado e a Câmara dos Deputados da Província de Buenos Aires 

sancionam, com força de lei: 
Art. 1°- Outorga-se ao Sr. Presidente da Comissão do MERCOSUL, Exmo. 

Deputado lrani Barbosa, o reconhecimento ao trabalho legislativo na causa 
MERCOSUL, por sua contribuição à irmandade dos povos latino-americanos. 

Art. 2'- Comunique-se ao Poder Executivo. 
Sala de Sessões da H. Legislatura da Província de Buenos Aires, na cidade 

de La Plata, em 19/8/1999. 
Dr. José Luis Enis, Secretário Legislativo - Rafael Edgardo Romá, Vice-

Governador de Buenos Aires e Presidente do Senado. 
O Senado e a Câmara de Deputados de Buenos Aires sancionam, com 

força de I e i: 
Art. 1' - Outorga-se ao 1' Vice-Presidente da Comissão do MERCOSUL, 

Deputado Eduardo Brandão, o reconhecimento ao trabalho legislativo na 
causa MERCOSUL, por sua contribuição à irmandadade dos povos latino-
americanos. 

Art. 2°- Comunique-se ao Poder Executivo. 
Sala das Sessões da H. Legislatura da Província de Buenos Aires, na 

cidade de La Plata, em 19/8/1999. 
Dr. José Luis Enis, Secretário Legislativo - Rafael Edgardo Romá, Vice-

Governador de Buenos Aires e Presidente do Senado." 
- Lê nota oficial, dirigida ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Anderson Adauto. 
"La Plata, 27 de agosto de 1999. Ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia ' 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto. Tenho a 
satisfação de me dirigir a V. Exa. com o objetivo de comunicar-lhe que este· 
H.Corpo, em sessão no dia 18/8/1999, prestou aprovação ao convênio 
celebrado entre a Presidência da Comissão do MERCOSUL e Políticas de 
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Integração Regional do H. Senado da Província de Buenos Aires e a 
Presidência da Comissão do MERCOSUL da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais da República Federativa do Brasil. Sem outro 
particular, saúdo o Sr. Presidente com minha mais distinta consideração. 
Rafael Edgardo Romá, Vice-Governador de Buenos Aires e Presidente do H. 
Senado." 

A Senadora Ana Maria Posadas - Sr. Presidente, esta é a única moeda em 
ouro emitida na República Argentina - e valia o mesmo que uma libra 
esterlina em ouro. Isso, no final do século XIX, quando nosso pais, nos fatos, 
nos atos e na realidade de todos os dias conseguia a conversão com o 
"standard" das moedas do mundo daquela época, que era o ouro. Trata-se de 
uma peça de coleção, e existem poucas dessas moedas no pais. Mas, com 
certeza, é um desejo que nossos povos, seja tanto o do Brasil como o da 
Argentina, nos fins deste milênio, possam conseguir estabilidade e valores 
iguais às moedas mais poderosas que existem neste momento. Muito 
obrigada. 

Entrega de Placa ,, 
A Senadora Maria Cristina Ascueta - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, entrego, em nome da Legislatura do Honorável Senado da 
Província de Buenos Aires, a bandeira de Buenos, que distingue o Estado da 
Província de Buenos Aires. 

-Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a placa e os presentes 

recebidos. 
Palavras da Senadora Ana Maria Posadas 

Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Senadoras Ana Maria Posadas, 
Presidente da Comissão de Políticas de Integração Regional, e Maria Cristina 
Ascueta, Presidente da Comissão de Agroindústria, ambas do Honorável 
Senado de Buenos Aires; Fabián Pedechodnik, Secretário Administrativo do 
Grupo da União Cívica Radical na Aliança; Valdo Amadeo Palmai, Cônsul-
Geral da República Argentina no Estado de Minas Gerais; Marcos Sant'Anna, 
Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Deputado lrani Barbosa, 
Presidente da Comissão do MERCOSUL na Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; senhoras e senhores, é para mim 
uma grande honra e uma enorme responsabilidade chegar a esta belíssima 
Belo Horizonte, capital deste poderoso Estado de Minas Gerais, para 
representar o povo da Província de Buenos Aires. 

Estou consciente de que estamos visitando Estados irmãos do 
MERCOSUL em um momento em que o MERCOSUL comercial está 
sofrendo com algumas inconveniências. Mas também venho de um Estado 
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do Sul do MERCOSUL, Buenos Aires, para reafirmar nosso compromisso 
e nossa ação na segurança necessária para o sucesso dessa política de 
integração regional. · . . 

Algumas vezes, nós, dirigentes, não entendemos a vontade daqueles que 
representamos. Nesses momentos, alguns dirigentes políticos do meu país 
se transformaram, de repente, em ultranacionalistas, em xenófobos 
"démodé", que, sob o "slogan" "Compre argentino", têm a pretensão de 
encontrar a segurança adequada para levar o MERCOSUL para a via morta, 
um caminho morto. 

Por sorte, represento o povo da Província de Buenos Aires, mas represento 
também uma nova alternativa de governo que existe hoje no mapa ·político 
nacional. Sou legisladora da Aliança. Meu candidato a Presidente da 
República é o que, hoje, é o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, o 
Dr. Fernando de la Rua. E estou absolutamente certa de transmitir seu 
pensamento quando digo aos irmãos brasileiros que vamos apostar 
novamente, vamos dobrar a aposta no MERCOSUL. A partir da Presidência 
do Dr. Fernando de la Rua, faremos todos os esforços necessários para 
adotar esse bloco de integração regional das instituições necessárias, de 
forma que, ante controvérsias menores, os dois Presidentes da República 
não necessitem estar tentando resolver questões que poderiam ser 
resolvidas, ajustadas, em tribunais permanentes, que iremos tentar construir 
em pouco tempo. 

Isso não quer dizer minimização do poder presidencial, mas que, em um 
sistema integrado, como é o MERCOSUL, é necessário haver outras 
instâncias que permitam levar a um final feliz as negociações, evitando, 
dessa forma, situações complicadas que não são funções essenciais dos 
Presidentes das nossas respectivas Repúblicas. 

Muito disso tem a ver com a responsabilidade dos parlamentares. 
Normalmente digo que o MERCOSUL é uma pirâmide, com uma base muito 
desenvolvida, representada pelo povo comum, que aceita que esse 
instrumento, se for bem trabalhado e bem desenvolvido, vai lhes possibilitar 
uma melhor qualidade de vida. Em baixo, a base, o povo; no topo da 
pirâmide, as superiores instâncias presidenciais. Já se passaram 13 anos, e 
ainda não criamos, entre o topo e a base, instâncias institucionais 
necessárias para ir construindo um MERCOSUL que não fosse tão precário 
como o que existe atualmente. Estamos corrigindo isso e também sabemos 
que o caminho é feito durante a marcha. Aqui, em Belo Horizonte, ficará, 
configurada, amanhã, uma instância legislativa de parlamentares estaduais,· 
provinciais e departamentais, para que nos reunamos, os legisladores das 
diferentes províncias, dos diferentes países do MERCOSUL, para trabalhar 
sobre legislação comparada, a fim de uniformizar nossas legislações, 
possibilitando uma flexibilidade muito mais eficiente a dar, nessas instâncias, 
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uma garantia de permanência a essa integração, que vem, depois de 
muitos anos, construir e concretizar o velho sonho dos libertadores da 
América. Vocês escutaram hoje, no meu Hino Nacional, no Hino Nacional 
Argentino, as referências que fazíamos às Províncias Unidas do Sul, e o 
Brasil estava incluído entre elas. Portanto, não estamos muito preocupados 
com os "urubus" que querem comprar a Nação. Acreditamos, e estamos 
absolutamente convencidos disso, que somos muito mais os que pensamos 
que temos que comprar o MERCOSUL. O dia em que a marca de nossos 
produtos levará o logotipo do MERCOSUL chegará, e, com certeza, esse 
será um dos dias no qual essa integração regional estará mais consolidada 
do que jamais esteve. Também é certo que existem dificuldades, às quais se 
referiu o Presidente da Comissão de MERCOSUL da Assembléia Legislativa, 
com muita propriedade. Temos situações complicadas nos dois países. 
Existe um setor externo muito difícil e muito complicado. Temos, por outro 
lado, a queda dos preços das nossas matérias-primas, e, por último, nosso 
sócio mais importante, que é o Brasil, está em recessão. E para o Brasil, o 
sócio mais importante é a Argentina, e ambos estamos em recessão. 
Portanto, não podemos negar nossa responsabilidade, apesar de sermos um 
bloco regional que possui vários membros, com a força quase de um 
continente, o Brasil, somada à capacidade e à força, talvez um pouco 
menores, da Argentina, fazendo com que, permanentemente, as relações do 
MERCOSUL transformem-se em relações bilaterais, o que não significa que 
estejamos deixando à parte os outros integrantes desse bloco regional. 
Sabemos, também, que épocas mais difíceis virão, mas estamos 
absolutamente convencidos de que esses inconvenientes, controvérsias e 
diferentes opiniões, que estão ocorrendo no plano comercial, não ocorrem no 
plano cultural nem no plano da ciência e tecnologia. 

Portanto, é apenas um aspecto, o mais importante, para a qualidade de 
vida de nossos povos, que está em dificuldade. Mas a verdadeira integração 
continua de pé. O gesto que tivemos, de vir de Buenos Aires até Belo 
Horizonte, é importante, e peço, por favor, que considerem dessa forma, pelo 
estado conflitivo da nossa relação, mas também porque tínhamos uma divida 
de honra, no ano passado, de Deputados de Minas Gerais que visitaram a 
Província de Buenos Aires e a cidade de Buenos Aires. Sabíamos, também, 
que deveríamos exercitar os relacionamentos que permitam a consolidação 
da confiança mútua entre brasileiros e argentinos, e aqui estamos. Estamos 
na segurança de que o MERCOSUL tem que ser cuidado com mais 
MERCOSUL, que o primeiro inconveniente que temos deve ser passado de 
forma forte. Essa integração estratégica iniciada pelo Presidente Alfonsin e 
pelo Presidente Sarney, ou pelo Presidente Sarney e pelo Presidente 
Alfonsin, não pode parar diante do primeiro obstáculo econômico. 

Gostaria de terminar minhas palavras transmitindo o pensamento de urn 
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uruguaio que visualizou com absoluta clareza o processo de integração 
regional. Esse uruguaio dizia que, na história da América do Sul, existem três 
momentos importantes. O primeiro refere-se ao descobrimento e à conquista; 
0 segundo refere-se à colonização e independência dos Estados; e o terceiro 
refere-se ao MERCOSUL. Pode ser um exagero, mas, Sr. Presidente, é um 
ponto de inflexão. A história nã~ perdoa a_queles que deixam passar duas 
vezes a mesma oportunidade, da1 porque utilizamos os termos do grego: 1sso 
pode se converter numa tragédia ou numa ~rsa. Com o esforço de_ todos, 
hoje, aqui, de mineiros e de buena1renses, nao sera nem uma traged1a nem 
uma farsa, mas uma esperança para que nossos povos vivam melhor. Boa-
tarde. (- Palmas.) 

o Sr. Presidente - Da mesma forma como fez a nobre Senadora, 
procurando historiar para todos nós a imp_ortância da medal_ha que_ concedia 
ao Presidente deste parlamento, a Pres1denc1a da Assemble1a Legislativa de 
Minas deseja explicar à senhora a história da homenagem que esta Casa lhe 
prestará. 

A Medalha da Ordem do Mérito Legislativo foi criada em abril de 1982. A 
Ordem do Mérito Legislativo é conferida aos cidadãos que, por suas ações e 
seu mérito, tenham se tornado merecedores do especial reconhecimento da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. As Medalhas da Ordem 
do Mérito Legislativo são concedidas mediante proposta do seu Conselho, 
sediado no Palácio da Inconfidência e composto pelos membros da Mesa da 
Assembléia Legislativa, pelas Lideranças da Maioria e da Minoria e pelos ex-
Presidentes desta Assembléia no efetivo exercício do mandato de Deputado 
Estadual. O ingresso nessa ordem e as promoções homologadas pelo 
Conselho representam o reconhecimento do Poder Legislativo às pessoas e 
às instituições que contribuem, com suas iniciativas e ações, para o bem-
estar da sociedade. 

Assinatura do Livro de Chancelaria 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a Senadora Ana Maria Posadas a 

assinar o Livro de Chancelaria, onde são registradas essas homenagens 
prestadas pela Assembléia Legislativa de Minas. 

Procede-se à assinatura do Livro de Chancelaria 
Entrega de Medalha 

O Sr. Presidente -A Presidência tem o prazer de entregar à Senadora Ana 
Maria Posadas a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, em seu grau de 
máxima hierarquia, o Grande Mérito. 

-Procede-se à entrega da medalha . 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente - Exmas. Sras. Senadora Ana Maria Posadas; Senadora 
Maria Cristina Azcueta; limos. Srs. Fabian Pedechodnik; limo. Dr. Valdo 
Amadeo Palmai, Cônsul-Geral da Argentina no Estado de Minas Gerais;. Dr. 
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Marcos Sant'Anna, Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Deputados Jrani 
Barbosa e Gil Pereira, que fazem parte da Mesa dos trabalhos; Srs. 
Deputados; demais convidados; comitivas das nobres Senadoras; senhores e 
senhoras, nosso encontro de hoje se .insere no programa da V Reunião de 
Cúpula da Rede Mercocidades, realizando-se em coerência com a 
preocupação do Legislativo mineiro de não se omitir nas causas de efetivo 
interesse público. 

Nobres Senadoras, nosso Estado é mediterrâneo, e temos consciência do 
trabalho ainda maior que temos de desenvolver, em razão das dificuldades 
que temos para atingir o oceano Atlântico. Principalmente por estarmos mais 
longe de outros Estados da Federação brasileira, temos a obrigação de 
trabalhar mais para aumentar esse intercâmbio e atingir os objetivos que 
queremos para aproximar, cada vez mais, nossos países e nossos Estados. 

No caso, tratamos do MERCOSUL, obra positiva em que se integram o 
mercado brasileiro e os dos vizinhos e amigos Argentina, Paraguai e Uruguai 
como sócios efetivos, bem como o Chile e a Bolívia como observadores. 
Nesta era de globalização, o MERCOSUL constitui uma das mais acertadas 
iniciativas, pois nos permitirá proteger e incentivar interesses comuns, em 
meio a um cenário internacional cada vez mais competitivo e, principalmente, 
proteger-nos desse processo de globalização que a nobre Senadora muito 
bem abordou, com quem comungamos. 

Em seqüência à Comunidade Econômica Européia e ao NAFTA, o 
MERCOSUL surge como o terceiro principal bloco comercial do mundo. 
Assim, nossa posição, no panorama mundial, é respeitável, e, se o presente 
nos reserva dificuldades, devemos juntar nossas forças para superá-las. 

Sobre a Rede Mercocidades, verificamos, com satisfação, que a idéia que 
inspirou sua criação vem harmonizar-se com nosso pensamento sobre a 
importância dos municípios no contexto da nacionalidade. Sempre 
entendemos que é nas cidades que se consolida a realidade socioeconômica 
nacional: nelas vive e trabalha a população, cujos anseios e demandas se 
irradiam para o resto do Pais. A Rede Mercocidades, permitimo-nos dizer, 
constitui saudável exercício de municipalismo, uma vez que possibilita às 
unidades municipais moldarem as diretrizes da aliança do MERCOSUL. 

Estamos certos de que as cidades mineiras, capitaneadas por Belo 
Horizonte, estão e estarão dando às Mercocidades um grande apoio, mesmo 
porque, ao fazê-lo, estarão interagindo na área do comércio exterior, 
robustecendo suas respectivas economias. Quanto ao Executivo de Minas 
Gerais, sabemos que, hoje, já opera, extra-oficialmente a Secretaria de 
Assuntos Internacionais, em cujo âmbito se enquadram os temas do 
MERCOSUL e do Mercocidades. 

Oficializar a existência da Secretaria - parece-nos - é matéria prioritária, de 
interesse maior do nosso Estado. E, para tal, conclamamos o Governo do 
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Estado, lembrando que outras unidades da Federação, como o Rio 
Grande do Sul e o Paraná, já deram exemplo e fizeram instalar essa Pasta, 
para ajudar no processo de integração dos dois países. 

Nesta reunião especial, o Plenário da Assembléia Legislativa sente-se 
honrado em receber a visita das Sras. Ana Maria Posadas e Maria Cristina 
Azcueta, Senadoras da Província de Buenos Aires. A primeira é Presidente 
da Comissão de Políticas de Integração Regional, e a segunda preside a 
Comissão de Agroindústria, ambas do parlamento argentino. .-, • 

Estamos também recebendo seus ilustres assessores e outras autoridades 
argentinas, participantes da V Reunião de Cúpula da Rede Mercocidades, 
que ora se realiza em Belo Horizonte. A todos, as boas-vindas do Palácio da 
Inconfidência e a saudação do povo mineiro. 

Para concluir, Sras. Senadoras e demais autoridades argentinas, gostaria, 
na condição de Presidente deste Poder, de dizer-lhes que esta Assembléia 
Legislativa, através da comissão criada especialmente para trabalhar em um 
processo de integração, cada vez maior, entre os países do MERCOSUL e o 
nosso, está fazendo e disposta a fazer todo o possível para que essa 
integração aconteça da forma mais rápida possível. Estamos de pleno acordo 
com a senhora com relação à necessidade de se criar um tribunal 
permanente, para que possamos dirimir toda e qualquer dúvida, natural em 
um processo de integração. Essa idéia do MERCOSUL é nova, baseada no 
que já acontece em outros continentes, nesse processo de unificação de 
países, objetivando-se um interesse comum. Estamos de pleno acordo, e o 
Estado de Minas estará pronto a fazer tudo o que for possível nesse sentido. 
Sabemos da realidade econômica da Argentina, esse pais irmão, e creio que 
ela não é muito diferente da nossa. Sabemos, também, que as senhoras e os 
senhores passarão por um processo eleitoral e lhes desejamos sucesso nas 
eleições. Que o candidato das senhoras possa. lograr êxito nesse processo 
eleitoral. 

Quero, ainda, agradecer a homenagem recebida de suas mãos hoje e 
repassá-la a todos os Deputados e a todos os mineiros. Muito obrigado. (-
Palmas.) 

A Presidência manifesta seus agradecimentos. à ilustre homenageada, aos 
demais integrantes da comitiva de Senadores e técnicos da Província de 
Buenos Aires, às autoridades e aos outros convidados, por sua honrosa·· 
presença. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 602/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 602/99 objetiva 

~----------------------------------------~ 
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declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas de Barão de Cocais, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação tem por finalidade organizar serviços assistenciais para os 

trabalhadores aposentados e pensionistas urbanos e rurais, além de atuar 
em defesa de seus interesses junto a órgãos públicos e entidades privadas. 

Para cumprir seus objetivos estatutários, empreende ações que visam à 
promoção social de seus filiados, buscando a melhoria de suas condições de 
vida. 

Em virtude das relevantes iniciativas desenvolvidas pela instituição, 
entendemos meritória a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 602/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 608/99 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Anderson Adauto, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Uberaba- CDL -, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem por fim precípuo amparar, defender, orientar, 

coligar e representar, no âmbito de sua atuação, os legítimos interesses de 
seus associados lojistas junto ao poder público, sempre em defesa do 
principio da liberdade no campo político, e, no campo económico, do primado 
da livre iniciativa e concorrência. 

A CDL de Uberaba divulga idéias, produtos, técnicas e serviços, 
apresentando inovações nos processos de comercialização, por meio de 
promoção de feiras, exposições, seminários e encontros. 

Por sua inquestionável atuação e seu indubitável alcance social, julgamos 
pertinente a proposição em tela, que pretende outorgar-lhe o titulo 
declaratório de utilidade pública. 
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Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 608/99 
na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Alberto Bejani, relator. · 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 619/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a Casa de Caridade de Viçosa - Hospital 
São Sebastião, com sede no Município de Viçosa. 

o projeto foi publicado em 16/10/99 e a seguir encaminhado a esta 
Comissão, a que compete examiná-lo, à luz do disposto no art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a sociedade 

civil, a associação ou a fundação, constituídas ou em funcionamento no 
Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente a coletiVIdade, 
podem' ser declaradas de utilidade pública, desde que comprovem poss~ir 
personalidade jurídica; estar em funcionamento há mais de do1s anos; nao 
remunerar os cargos de sua direção e serem idôneos os seus diretores. 

Examinados os autos que compõem o processo, verifica-se que a entidade 
em referência cumpriu tais exigências legais, razão pela qual não 
vislumbramos impedimento à aprovação do projeto de lei. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 619/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999 .. 
Antônio Júlio, Presidente - Adelmo Carneiro, relator - Agostinho Silveira -

lrani Barbosa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 621/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bené Guedes, pretende declarar 
de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 
Eugenópolis, com sede nesse município. . . . _ 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Const1tu1çao e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o prOJeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Eugenópolis 

·--
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presta assistência, principalmente na área da saúde, às pessoas carentes 
que a ela recorrem. Além de oferecer-lhes proteção, promove sua autonomia 
e participação na sociedade. 

Pelas atividades que a Associação realiza, torna-se merecedora do título 
declaratório ora proposto. 

Conclusão 
Em face do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 621/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 626/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 

visa a declarar de utilidade pública o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro 
de Andradas- CAMPA-, com sede nesse município. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 
acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Andradas tem por objetivo 

dar assistência aos menores carentes que habitam a zona rural e a periferia 
da cidade. Cuida também de sua integração social e orienta as famílias, 
procurando reorganizá-las e reajustá-las, visando à formação de hábitos e 
atitudes que possam proporcionar uma vida melhor. 

Em reconhecimento ao importante trabalho que a instituição empreende, 
entendemos ser meritório declará-la de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 626/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 633/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 633/99 visa a 

declarar de utilidade pública o Sopão São Lourenço, com sede no Município 
de Uberaba. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
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único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Sopão São Lourenço é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por 

objetivo desenvolver at1v1dades sociais junto à comunidade carente. Como 
ação específica, distribui alimentos, remédios, brinquedos e vestuário, entre 
outros gêneros de primeira necessidade, buscando combater a fome, a 
pobreza e melhorar as condições de sobrevivência dos mais necessitados. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que realiza, a julgamos 
merecedora do titulo declaratório que se pretende lhe seja outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 633/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 637/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Djalma Diniz, objetiva declarar de 

utilidade pública a Associação de Assistência Social Bom Jesus do Monte, 
com sede no Município de Mariana. 

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

Fundamentação 
A Associação de Assistência Social Bom Jesus do Monte tem por princípio 

básico combater a fome e a pobreza das pessoas, doando-lhes gêneros 
alimentícios, vestuário e material de construção .e prestando-lhes assistência 
na área médica e odontológica. Além disso, promove cursos 
profissionalizantes e a criação de microempresas e de agroindústrias, 
contribuindo, dessa maneira, para a geração de empregos. 

Por seu relevante trabalho em prol da comunidade, a Associação se torna 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 637/99 

z como apresentado originalmente. 
< Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
"' Ronaldo Canabrava, relator. 
" ';ii PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 641/99 
g Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
E Relatório 
~ De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em análise visa 

,, 
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declarar de utilidade pública a Comunidade Kolping de Nossa Senhora de 
Fátima, com sede no Município de Cruzília. 

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

Fundamentação 
A Comunidade Kolping de Nossa Senhora de Fátima, fundada em 6110193, 

tem como finalidade a promoção humana por meio da proteção da família e 
do combate à fome e à pobreza. Visa, também, à integração dos seus 
assistidos no mercado de trabalho, proporcionando-lhes acesso ao ensino, 
principalmente de natureza profissionalizante. Tais objetivos são norteados 
pelos princípios e pelas idéias do seu fundador, o Pe. Adolfo Kolping. 

Por desenvolver obra meritória e de largo alcance social, a instituição se 
torna merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 641199 

como apresentado. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 643199 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Antônio Andrade, tem por objetivo 

declarar de utilidade pública o Conselho Particular Vicentino da Paróquia de 
Tiros, com sede nesse município. 

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

Fundamentação 
O Conselho Particular Vicentino da Paróquia de Tiros tem por finalidade 

proteger a saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice. Além 
disso, combate a pobreza por meio de doação de mantimentos, refeições, 
agasalhos, roupas, medicamentos, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas 
aos necessitados. 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 643199 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. ·• 
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Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 644199 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Carlos Chagas, com sede nesse município. 

Preliminarmente, foi a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o 
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno único, nos 
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Carlos Chagas vem prestando serviços assistenciais às 

pessoas excepcionais do município, visando ao seu desenvolvimento _e, 
conseqüentemente, ao seu bem-estar pessoal e soc1al. Para a consecuçao 
dos seus objetivos, intenta motivar a comunidade a lutar pela causa do 
excepcional e a cooperar com as instituições interessadas na sua defesa. 

Prestando auxílio de inestimável valor a esse segmento da sociedade, que 
ainda é muito discriminado, a entidade se torna merecedora do título 
declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Em vista do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 644199 

na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 647199 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n° 647199 visa 

a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 
Bairro Fortaleza - ASCOFORT -, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria e lhe apresentou a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A ASCOFORT vem desenvolvendo programas que visam a amparar. a. 

comunidade, buscando soluções que atendam a seus interesses comuns e a 
suas necessidades prioritárias. 

Dentro dessa linha, atua no combate à desnutrição e à mortalidade infantil, 
L 
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além de orientar as gestantes quanto ao planejamento familiar. 

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, julgamos 
merecida a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 647/99 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 656/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe visa a 

declarar de utilidade pública a Associação Cante e Conte, com sede no 
Município de Baependi. 

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

Fundamentação 
A referida Associação possui por finalidade dar condições a todos para que· 

tenham livre acesso às fontes da cultura, para que possam praticar uma 
atividade nessa área, principalmente no que se relaciona com a música local 
ou instrumental; apóia e difunde, portanto, a formação artística e cultural 
baependiana. 

Diante do exposto, entendemos que a entidade se torna merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

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

656/99 na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 657/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em tela 

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Machado, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, de acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A APAE de Machado vem prestando importantes serviços de natureza 
coletiva, uma vez que procura solucionar os grandes problemas enfrentados 
pelas pessoas excepcionais. Sua atuação na defesa dos interesses dos 
excepcionais abrange não só as pessoas diretamente, mas também toda a 
comunidade, pois esta é estimulada a abrir espaços, nos diversos setores de 
atividades, para a criação de adequadas oportunidades de trabalho para o 
excepcional. Tais iniciativas, que buscam a valorização do ser humano, 
fazem a entidade merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 657/99 com a 

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 658/99 
Comissão de Saúde 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Paulo Piau, objetiva declarar de 

utilidade pública a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Santa Juliana 
- MG - ASSODIAHIP -, com sede nesse município. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que conclu-Iu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Santa Juliana, fundada em 

27/7/97, colabora decisivamente para que seja alcançado o bem-estar dos 
pacientes portadores de diabetes e hipertensão, prestando-lhes informações 
a respeito dessas enfermidades, para que possam melhorar sua qualidade de 
vida, com a consciência de que o trabalho multiplicador ou em equipe e a 
troca de experiências são importantes no combate a doenças. 

Imbuída de espírito de solidariedade, a entidade realiza assiduamente 
palestras, simpósios e conferências, promovendo, para tanto, convênios com 
entidades públicas e privadas. 

Por tudo o que foi dito, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 658/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 683/99 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo instituir o Dia da Liberdade, a ser comemorado anualmente, em 
12 de novembro. 

A proposição foi publicada em 18/11/99 e, a seguir, distribuída a este órgão 
colegiado, ao qual compete, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno, apreciar preliminarmente a matéria, atendo-se aos 
aspectos jurídicos, constitucionais e legais. 

Fundamentação 
Para proceder ao exame da competência ou não do Estado federado para 

legislar sobre a instituição de data comemorativa, é mister levar em 
consideração dois dispositivos da Constituição da República. 

Um deles é o§ 1° do art. 25, que dispõe que são reservadas aos Estados 
as competências que não lhes sejam vedadas pela própria Constituição. O 
outro é o art. 22, em que constam as matérias sobre as quais a competência 
para legislar está reservada privativamente à União. Nota-se que nenhum 
deles diz respeito - direta ou indiretamente - á medida consubstanciada no 
projeto sob comento. 

Dai a inferência de que o poder de legislar sobre o estabelecimento de data 
comemorativa está reservado aos Estados membros da Federação. Em 
consonância com essa interpretação, o constituinte mineiro de 1989 houve 
por bem inserir na Carta Estadual a previsão de que "a lei disporá sobre a 
fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura estadual". 
Basta ver o art. 21 O. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 683/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - lrani Barbosa -

Agostinho Silveira - Paulo Piau. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 700/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 65 da Constituição do 
Estado, o Sr. Governador fez remeter a este Legislativo, por via da 
Mensagem n° 68/99, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo criar a 
Medalha Coronel José Vargas da Silva e dar outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 27/11/99 e a seguir 
distribuída a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Conforme se infere da leitura dos arts. 25, § 1°, e 22, ambos da Carta 
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Magna, a instituição de homenagem honorífica é matéria de competência 
legislativa reservada aos Estados Federados. 

Com efeito, o referido parágrafo estabelece que aos Estados são 
reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pela própria Carta 
Federal, ao passo que o art. 22, ao elencar as matérias de competência 
legislativa da União, ali não faz referência àquela de que se ocupa o projeto 
de lei sob comento. 

Demonstrada a inexistência de vicio de iniciativa, resta-nos esclarecer que, 
examinado o projeto, não encontramos impedimentos a sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 700/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Agostinho 

Silveira- Paulo Piau - lrani Barbosa. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 700/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por 
escopo criar a Medalha Coronel José Vargas da Silva e dar outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria e 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma em 
que foi apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete a este órgão colegiado, 
agora, emitir o seu parecer, atendo-se ao disposto no art. 102, I, do Diploma 
Regimental. 

Fundamentação 
Conforme expresso no art. 2° da proposição, o objetivo básico da Medalha 

Coronel José Vargas da Silva é o de se prestar homenagem aos oficiais vivos 
formados na Academia de Policia Militar de Minas Gerais, no ano em que 
completarem cinqüenta anos de formatura nesse educandário. 

Ainda de acordo com a proposição, a administração da Medalha estará a 
cargo do Gabinete Militar do Governador do Estado, assessorado pela 
Diretoria de Pessoal da Policia Militar. Ademais, a entrega das ·' 
condecorações será feita diretamente pelo Governador, em cerimônia anual, 
a ser realizada no Palácio da Liberdade e de acordo com regimento interno a 
ser estabelecido. 

Quanto ao mérito da proposição, queremos dizer que a sua idealização nos 
parece bastante feliz, pois a outorga da honraria terá a virtude de estimular a 
correta ação do profissional militar ao mesmo tempo em lhe que presta justo 
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e merecido reconhecimento pelo trabalho dedicado ao longo de muitos 
anos. Poderíamos mesmo afirmar que a sociedade se beneficiará 
indiretamente com a criação da Medalha, pois esta - não há como negar -
estimulará o bom exercício do profissional militar, orientado para a prestação 
de eficiente segurança pública, respeitado o espírito da cidadania. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 700/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Ivo José -

Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 551/99 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Ronaldo Canabrava, dispõe sobre 
a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica a consumidor 
desempregado por parte das concessionárias de serviço público e dá outras 
providências. 

Publicado em 16/9/99, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicídade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n's 1 a 3, que apresentou. Vem, agora, a esta Comissão, 
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, 
IV, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a resolver o grave problema do consumidor 

dos serviços públicos de água e energia elétrica, que, estando 
desempregado, se vê em dificuldade para pagar esses serviços. 

O projeto veda a interrupção do serviço por parte das empresas 
concessionárias, quando a inadimplência decorrer da perda de emprego por 
parte do usuário. 

Segundo a proposição, usuário de baixa renda é aquele cujo consumo de 
·energia não ultrapasse 110 kWh e cujo consumo de água seja inferior a 12 
m3 ao mês. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou três emendas para 
aperfeiçoar a redação do art. 1 ', estabelecendo prazo para regulamentação 
da lei, pelo Poder Executivo, e viabilizando os recursos para implementação 
das medidas propostas. 

Ao garantir o fornecimento de água e energia elétrica ao usuário de baixa 
renda, a proposta vai ao encontro dos interesses da classe consumidora 
adequando-se á própria política de saúde pública. ' 

Não é admissível o corte do fornecimento de água e energia a uma família 
desempregada, sem recursos até mesmo para a subsistência, pois isso 
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gerará transtornos ainda maiores, uma vez que essas pessoas buscarão 
suprir-se desses recursos de forma al~ernativa, exp?ndo, principal~ente ~s 
crianças, aos riscos de doenças endem1cas que, 1nfel1zmente, amda nao 
foram erradicadas do País. · 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 551/99 

com as Emendas n's 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos, Presidente e relatora - Jorge Eduardo de Oliveira -

Dalmo Ribeiro Silva- Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 580/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em pauta 
torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas gerenciadas pelo DER-
MG, de instrumento que permita aos passageiros a visualização da 
velocidade do veiculo. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela · 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e apresentou-lhe 
o Substitutivo n' 1. 

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração 
Pública, que opinou por sua rejeição. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, XII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento estabelece que será obrigatória a instala~o nos 

ônibus de instrumento que permita aos passage1ros a v1sual1zaçao da 
velocidade. 

A Lei n' 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, 
estabelece, em seu art. 29, 111, que incumbe ao poder concedente 1nterv1r na 
prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 

Portanto, a administração poderá intervir no contrato já celebrado desde 
que não comprometa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato_ de 
concessão no qual foram definidos os direitos e as obngaçoes 
reciprocamente contratados para assegurar o regular funcionamento de 
serviço público delegado, no interesse geral. A modificação. unilateral de 
circunstãncia, no caso, a obrigatoriedade de se instalar eqUipamento _em 
veiculo, irá gerar ônus econômico para os concessionários desse serv1ço, 
que terão que repassar o encargo para o usuário na forma de aumento de 
tarifa . 

Acrescente-se, ainda, que os veículos de transporte coletivo intermunicipal 
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já possuem um aparelho denominado tacógrafo, destinado a registrar a 
velocidade por meio de fita. O tacógrafo deve ser fiscalizado pelas empresas 
e pelos órgãos de trânsito, funcionando como uma caixa-preta do ônibus. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 5a0/99. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Wanderley Ávila. 

PARECER DE 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 590/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O Projeto de lei em epígrafe, da Deputada Elaine Matozinhos, objetiva 

autorizar o Poder Executivo a criar o Fundo de Financiamento Habitacional 
dos Policiais Civis do Estado de Minas Gerais- FUNDHAPOL 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresentou. 

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

Fundamentação 
A proposição em análise tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a 

criar um fundo habitacional que financiará a construção e aquisição de 
moradias, a comercialização de unidades habitacionais, a aquisição de 
materiais de construção e a realização de reformas em unidades 
habitacionais, para servidores ativos e inativos da Policia Civil e seus 
pensionistas. 

O problema de habitação no Pais é grave e atinge, principalmente, as 
classes menos favorecidas da nossa população. É de conhecimento público 
que os policiais civis no nosso Estado têm uma remuneração muito baixa, 
que não lhes proporciona condições de vida condizentes com a árdua tarefa 
que desempenham. Para lidarem de forma eficaz com a segurança pública, •. 
os policiais têm também de ter garantias de uma vida segura. A falta de 
moradia própria ou a residência em imóvel que esteja em péssimo estado 
pode se tornar uma preocupação diuturna dos servidores dessa classe, o que 
é extremamente prejudicial ao trabalho e á própria sociedade. Portanto, a 
criação de um fundo que lhes garanta um financiamento razoável, para 
melhorar suas condições de habitação, atende perfeitamente ao interesse 
público. 

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça sanou 
as irregularidades do projeto original, uma vez que as leis que autorizam a 
criação de fundo têm de se adequar á Lei Complementar n° 27, de 1a/1/93, 
que dispõe sobre sua instituição, gestão e extinção e que foi modificada pela 
Lei Complementar n° 36, de 19/1/95. Entretanto, há ainda que se aperfeiçoar 
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o projeto, razão pela qual apresentamos as Emendas n°s 1 e 2. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 590/99 

na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n° 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDAN" 1 

Dê-se ao art. ao a seguinte redação: 
"Art. ao- As competências do ôrgão gestor do fundo, do agente financeiro e 

do grupo coordenador são as definidas no art. 4° da Lei Complementar n° 27, 
de 18 de janeiro de 1993, alterada pela Lei Complementar n° 36, de 18 de 
janeiro de 1995, e as estabelecidas em regulamento.". 

EMENDAN°2 
Acrescente-se o seguinte art. 12, renumerando-se os demais: 
"Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Habitacional dos 

Policiais Civis do Estado de Minas Gerais - FUNDHAPOL - obedecerão ao 
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e ás normas do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor são obrigados a 
apresentar á Secretaria de Estado da Fazenda relatórios, na forma 
solicitada.". 

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator 

Doutor Viana - Arlen Santiago- Agostinho Patrús. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 592/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a reopção de candidatos classificados no concurso público de 
Professor nível 1- grau A do Quadro do Magistério da rede estadual de 
ensino, regido pelo Edital n° 16, de 29/10/94. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/10/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição objetiva assegurar aos candidatos classificados em concurso 

público para cargo de Professor do Quadro do Magistério da rede estadual de 
ensino o direito á reopção por cargo vago de outro município para o qual não 
haja candidato aprovado. 
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Nos termos do Substitutivo n° 1, a medida consubstanciada na 

proposição em exame deverá ser estabelecida em caráter permanente, a fim 
de que nos futuros concursos públicos seja possível a nomeação de 
candidatos classificados, sempre que se verificar a existência de cargos 
vagos nos municípios. 

O Estatuto do Magistério Público já determina que os candidatos aprovados 
em concurso público que excederem o limite das vagas previstas no edital 
serão classificados de forma a manter recursos humanos habilitados aptos a 
prover, de imediato, os cargos que venham a vagar ou sejam criados. Visa, 
pois, a proposição a possibilitar o preenchimento de vagas em outras 
localidades que não a escolhida pelo candidato, quando da realização do 
concurso, de modo a suprir as necessidades da administração educacional. 

Reconhecemos a conveniência e a oportunidade da proposição em exame, 
especialmente neste momento em que a contenção de gastos públicos é uma 
necessidade da administração pública. Ademais, a medida vai ao encontro 
dos interesses do Estado e do servidor, haja vista seu relevante interesse 
público e caráter facultativo, uma vez que está condicionada a um 
requerimento de reopção. 

Pelas razões aduzidas, e corroborando o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 592/99 na forma do Substitutivo 

n'1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Arlen 

Santiago- Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 606/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho da Silveira, o projeto de lei em epígrafe 
visa a dispor sobre informações da data de vencimento da Carteira Nacional 
de Habilitação, a ser liberada pelo DETRAN-MG. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/10/99, o projeto foi distribuído á 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Cabe-nos agora apreciar a matéria e emitir parecer quanto ao mérito. 
Fundamentação 

O projeto em análise visa fazer com que o DETRAN-MG envie aos 
portadores de Carteira Nacional de Habilitação - CNH - informações ou aviso 
acerca da data de seu vencimento, 15 dias antes. 

Entendemos que tal comtmicação deva ser feita, uma vez que muitos 
motoristas acabam se esquecendo da data de vencimento de sua CNH e, por 
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conseguinte, atrasam a sua renovação. 

Assim, esse aviso seria de grande importância para os titulares de CNH e 
também para o Estado, que estaria zelando pela defesa dos direitos dos 
cidadãos. e 

outro aspecto a se observar é que a medida preconizada na proposição 
está em consônancia com os ditames da Constituição Federal, especialmente 
com 0 art. 37, o qual dispõe que "a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência". 

Finalmente notamos que, mesmo depois de notificado, se o cidadão não. 
tomar as medidas necessárias á renovação de sua CNH, poderá o poder 
público autuá-lo por meio de sanções e penalidades previstas em lei. 

Quanto ao mérito, julgamos que a proposição em tela é oportuna, visto que 
possibilitará que o motorista seja lembrado da obrigação de renovar sua 
CNH. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 606/99. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Sargento Rodrigues, relator- Arlen 

Santiago- Agostinho Patrús- Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 620/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

A proposição em tela, de autoria dos Deputados Alberto Pinto Coelho e 
João Leite, dispõe sobre o pagamento de pensão por morte de contribuinte 
obrigatório da Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito 
-CBGC. 

Publicado em 21/10/99, foi o projeto distribuído á Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do disposto no art. 103, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pagamento de pensão para as viúvas dos ex-guardas-civis que 

contribuíam obrigatoriamente para a CBGC é matéria controversa que está a 
merecer uma consolidação por parte desta Casa Legislativa. 

Diversas têm sido as disposições legais em que se enquadram as 
pensionistas da CBGC, o que leva á ocorrência de distorções as mais 
diversas, existindo viúvas que percebem valores consideráveis a título de·· 
pensão e outras com um ganho insuficiente até mesmo para a compra de· 
gêneros alimentícios para a subsistência da família do servidor falecido:· 

A proposta em apreço objetiva constituir uma situação jurídica em que as 
I 
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viúvas dos ex-guardas-civis não sejam prejudicadas com a indefinição 
acerca dos seus direitos. Para tanto, estabelece, em seu art. 1°, o patamar 
correspondente a 50% da remuneração do servidor á época do seu 
falecimento, a serem pagos, a titulo de pensão no caso de morte do 
contribuinte obrigatório. 

O projeto se reveste de cunho social relevante, uma vez que o Estado não 
pode relegar a segundo plano a família de servidores públicos que 
exerceram, por anos a fio, as funções de guarda-civil e fiscal de trânsito. 

Na medida em que se define o valor assegurado a titulo de pensão para as 
viúvas desses abnegados servidores, esta Casa está fazendo justiça a uma 
categoria de grande valor, haja vista os serviços que prestaram para a 
sociedade. 

Entendemos pertinente a aprovação da proposta sob comento, alterando 
apenas a redação do art. 9°, para adequá-la aos interesses dos beneficiários. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 620/99 

com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e a 
seguinte Emenda n° 5: 

EMENDA N°5 
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9° - A pensão será paga a contar da data de falecimento do 

contribuinte obrigatório.". 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Sargento Rodrigues- João Leite. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 681/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Gil Pereira, tem como objetivo 
autorizar a Fundação Ezequiel Dias a fornecer medicamentos diretamente ás 
entidades filantrópicas que prestem assistência médica ou social no Estado 
de Minas Gerais. 

Publicado em 19/11/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos da jurídicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em estudo visa a facilitar a aquisição de medicamentos por parte 

de entidades filantrópicas que prestem assistência médica ou social no 
Estado e dependam de medicamentos produzidos pela Fundação Ezequiel 
Dias - FUNED. 

Cumpre ressaltar que a FUNED foi instituída pela Lei n° 5.594, de 6/11/70, 
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e seu estatuto foi aprovado pelo Decreto n° 15.611, de 16/7/73. Assim 
sendo, por ser um órgão da administração pública estadual, compete a esta 
casa,· nos termos do art. 61 da Constituição mineira, dispor sobre sua 
organização e seu funcionamento (art. 61, XII). 

A proposição em estudo visa, ainda, a encontrar alternativas para melhorar 
a qualidade dos serv'1ços de saúde prestados pelo Estado, iniciativa esta 
legitimada pelo art. 24, XII, que delegou ao ente federado competência para 
legislar concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde. 

Com efeito, no que concerne á competência desta Comissão, não 
vislumbramos óbice á tramitação da matéria nesta Casa. Entretanto, á 
comissão de mérito, compete analisar o projeto em questão, avaliando sua 
oportunidade segundo o interesse público. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 681/99. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau - lrani 

Barbosa- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

16/99 

Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei complementar 

em epígrafe dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física. 
Publicado em 18/9/99, o projeto foi distribuído ás Comissões de 

Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, nas quais recebeu parecer favorável. 

Tendo sido aprovada em Plenário na forma originalmente proposta, a 
proposição vem, agora, a esta Comissão, para que sobre ela seja emitido 
parecer para o 2° turno. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo corrigir flagrante injustiça cometida contra os 

militares considerados fisicamente incapacitados para o trabalho na Política 
Militar de Minas Gerais, no período compreendido entre 5/7/52 e 14/8/58, e 
excluídos da corporação sem a devida aposentadoria por invalidez a que 
faziam jus. 

Conforme já salientado por esta Comissão quando do exame da matéria no 
1 o turno, os militares excluídos nessas circunstâncias foram discriminados em 
relação aos demais servidores contemplados com a aposentadoria por 
invalidez a partir da vigência da Lei n° 1.803, de 1958. 

Ora, nada mais justo do que conceder ao militar excluído da corporação por 
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invalidez permanente antes da edição da citada lei o direito a estipêndio 
mensal vitalício, correspondente ao do posto que ocupava à data da 
exclusão, beneficio a que têm direito os demais servidores militares 
incapacitados após a edição da referida norma legal. Em suma, busca-se 
aplicar o princípio jurídico-constitucional da igualdade, o qual tem por fim 
tratar igualmente os iguais. 

Pela justiça que encerra, a proposição se mostra razoável, conveniente e 
oportuna. Além disso, é flagrante o seu elevado alcance social ao beneficiar 
esses militares excluídos, que, idosos e incapazes de prover o próprio 
sustento e o de sua família, se viram prejudicados pelo tratamento 
discriminatório da administração pública estadual, que lhes negou, até hoje, o 
direito fundamental a uma aposentadoria por invalidez permanente. Esta é a 
oportunidade que se nos apresenta para acabar com essa injustiça cometida 
contra esses servidores públicos. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 16/gg_ 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator 

Doutor Viana -Chico Rafael - Ivo José- Alberto Bejani. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 117/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o 
projeto de lei em epígrafe tem como objetivo alterar a Lei n° 10.360, de 
28/12/90, que dispõe sobre a transferência para o Arquivo Público Mineiro da 
documentação que menciona e dá outras providências. 

Publicado em 11/3/99, o projeto foi aprovado em 1° turno, na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 
1, do Deputado Rêmolo Aloise. Vem agora a esta Comissão, em 2° turno, 
para parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame objetiva a ampliação da Lei n° 10.360, dé 

28/12/90, para que toda a documentação ligada ao policiamento político 
produzida pelos órgãos de segurança do Estado, a qualquer tempo, seja 
transferida para o Arquivo Público Mineiro e seja declarada patrimônio 
histórico estadual. A lei que se pretende alterar se restringe àqueles 
documentos produzidos pelo antigo Departamento de Ordem Política e 
Social. 

A proposição é altamente meritória, pois pretende preservar e destinar ao 
órgão público responsável pela memória histórica do Estado a documentação 
produzida por órgãos de segurança contra cidadãos que estavam no livre 
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exercício dos direitos universais de expressão e opinião política. 

Houvemos por bem apor ao vencido o substitutivo a seguir apresentado, 
tanto para que se coíba o uso indevido das informações contidas na 
documentação abrangida pela proposição como para que se crie comissão 
especial encarregada de definir os critérios de acesso e divulgação dos 
documentos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 117/99, em 2°. 

turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, aposto ao vencido 
em 1°. turno. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a. 

transferência para o Arquivo Público Mineiro da documentação que menciona 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 1° e 2° da Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, 

passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 1° - A documentação constante nos arquivos do Departamento de 

Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem 
como a de outros órgãos de segurança do Estado, relativa às atividades de 
polícia política, ficam transferidas para o Arquivo Público Mineiro. 

Art. 2 o - Os documentos a que se refere o art. 1° desta lei ficam declarados 
patrimônio histórico estadual.". 

Art. 2°. - As informações constantes da documentação referida no art. 1°. 
não poderão ser utilizadas para outros fins que não os da memória histórica, 
resguardados os direitos da pessoa quanto à inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem, amparados pelo inciso X do art. 5°. da 
Constituição da República e pela legislação pertinente. 

Art. 3° - Comissão especial, nomeada pelo Governador do Estado e 
composta por membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e de 
representante de entidade de defesa dos direitos humanos nacionalmente 
reconhecida, elaborará os critérios para acesso e divulgação, nos termos da 
legislação vigente, dos documentos a que se refere o art. 1° da Lei no 10.360, 
de 28 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 1° desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

noventa dias, contados da data de sua publicação. . ; 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999 . 
João Leite Presidente- Maria Tereza Lara, relatora- Marcelo Gonçalves. , " . 
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Altera a Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
transferência para o Arquivo Público Mineiro da documentação que menciona 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 1° e 2° da Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, 

passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 1 ° - A documentação constante nos arquivos do Departamento de 

Ordem Politica e Social- DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem 
como a de outros órgãos de segurança do Estado, relativa às atividades de 
policia politica, ficam transferidas para o Arquivo Público Mineiro. 

Art. 2 °- Os documentos a que se refere o art. 1° desta lei ficam declarados 
património histórico estadual.". 

Art. 3° _ - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
noventa dias. contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 147/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Antõnio Carlos Andrada, o projeto de lei em 

epígrafe altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação 
tributária do Estado, e a Lei n° 13.243, de 23/6/99, que dispõe sobre a 
cessão, a compensação e a quitação de créditos tributários. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 4, 
apresentada em Plenário, o projeto retoma a esta Comissão a fim de receber 
parecer para o 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos em 
anexo a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
As alterações introduzidas pelo Substitutivo n° 1 visam compatibilizar o 

instituto da compensação do crédito tributário com precatórios judiciários 
estaduais com as disposições contidas no Código Tributário Nacional -CTN-
que regulamentam o instituto da compensação, bem como com as regras da 
Lei n° 13.243, de 23/6/99, e da consolidação da legislação tributária estadual, 
de que trata a Lei n° 6.763, de 1975_ 

O substitutivo houve por bem excluir disposições da legislação tributária 
estadual vigente que impedem o contribuinte com parcelamento de crédito 
tributário em curso de pleitear a quitação de seu débito com a Fazenda 
Pública Estadual por meio dos institutos da compensação ou da dação em 

i 
j 

z 
<i' 
I .. 

-" :;;; 
E 
~ 
.E 

"' 'O .. 
~ 

611 
pagamento. . . 

Além disso, acrescentou-se ao texto do prOJeto, por me1o da Emenda n' 4, 
autorização para se estabelecerem no Regulamento do ICMS a forma, o 
prazo e as condiçõe~ para redução até 12% da carga tributária em operaç~es 
com móveis e paineis de madeira mdustnahzada, desde que as operaçoes 
internas sejam promovidas por estabelecimento industrial, sendo certo que tal 
redução harmoniza-se com o disposto no art. 155, inciso VI, da Constituição 
Federal, que permite a redução da aliquota interna do ICMS até o limite da 
interestadual, que é de 12%, conforme a Resolução n° 22, de 1989, do 
Senado Federal. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no 

147/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Máicio Cunha, Presidente e relator- Mauro Lobo- Adelmo Carneiro Leão-

Olinto Godinho- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 147/99 
Altera a Lei n' 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a 

legislação tributária do Estado, e a Lei n' 13.~43, de 23 de !unho de ; 999, 
que dispõe sobre a cessão, a compensaçao e a qUitaçao de cred1tos 
tributários. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- o "caput" e o§ 1° do art. 217 da Lei n' 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 217 - O Poder Executivo poderá realizar transação, conceder 

moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação de prazo de 
recolhimento de tributos, observadas, relativamente ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações_ de 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comumcaçao -
ICMS -,as condições gerais definidas em convênio. 

§ 1° - O Poder Executivo poderá delegar à autoridade fazendária a ~er 
indicada em decreto a competência prevista no "caput" deste art1go, mclus1ve 
para estabelecer outras condições e formalidades relativas às formas 
especiais de extinção de crédito tributário nele mencionadas."_ 

Art. 2° - O art. 218 da Lei n. 0 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
revigorado, com a seguinte redação: 

"Art. 218 - A realização de transação somente será permitida em casos 
excepcionais, definidos em decreto, observado o seguinte: _ 

1 - dependerá de parecer conclusivo favorável emitido por uma comissao a 
ser instituída em resolução do Secretário de Estado da Fazenda, composta 
por funcionários fazendários da área de Administração Tributária e por 
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Procurador da Fazenda Estadual; 

11 -alcançará apenas as parcelas correspondentes às multas, limitada a: 
a) 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, no caso de exigência fiscal 

decorrente exclusivamente de descumprimento de obrigação tributária 
acessória; 

b) 80% (oitenta por cento) do seu valor, nos demais casos; 
111 - efetivar-se-á no curso de contencioso administrativo fiscal ou de 

demanda judicial.". 
Art. 3° - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 13.243, de 23 de 

junho de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16- .......... .. ........ .. 
§ 1°- A compensação poderá incidir total ou parcialmente sobre os créditos 

tributários devidos pelo contribuinte. 

§ 3° - A compensação do crédito tributário, nos termos deste artigo, 
estende-se ao responsável pela obrigação tributária. 

Art.18- ...................................................... .. 
11 - os pedidos de compensação sejam protocolados no prazo de cento e 

oitenta dias contados da regulamentação desta lei; 
111 - os créditos tributários a serem compensados tenham sido inscritos em 

dívida ativa até 31 de dezembro de 1998. 
Parágrafo único - A compensação de que trata este artigo não se aplica em 

caso de cessão de crédito tributário e será submetida à homologação do 
Tribunal competente. 

Art. 23 - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda ou, por delegação 
deste, a outra autoridade fazendária autorizar a realização da compensação 
de que trata esta lei. 

Art. 26 -Não será permitida a dação em pagamento quando se tratar: 
I -de crédito tributário decorrente de infração praticada com dolo, fraude ou 

simulação; 
11 - de bens gravados com quaisquer ônus, ainda que sobre parte de seu 

valor; 
111- do único imóvel pertencente ao devedor.". 
Art. 4° - O § 16 do art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12- .......................... .. 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) 
a carga tributária nas operações internas com móveis classificados na 
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pos1çao 9403 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema 
Harmonizado (NBM-SH), com assentos classificados nas subposições 
9401.30, 9401.40, g4Q1.50, 9401.61, 9401.69, g4Q1.71, 9401.79, g401.80 e 
g401.90 da NBM-SH, e com painéis de madeira industrializada, classificados 
nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00 e 44.11.29.00 
da NBM-SH, promovidas por estabelecimento industrial.". 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 2° do 

art. 2° da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 152/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a ampliação do objetivo social da Companhia de Saneamento do ' 
Estado de Minas Gerais - COPASA-MG. 

O projeto foi aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, 
apresentada em Plenário. 

A proposição retorna a esta Comissão para receber parecer no 2° turno, na 
forma do art. 189 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que integra o parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise visa a redefinir e ampliar o carnpo e a forma de 
atuação da COPASA-MG. 

Atualmente, as empresas privadas e públicas devem adequar-se às novas 
demandas apresentadas por um mundo em rápido processo de 
transformação. A globalização da economia exige das empresas maior 
flexibilidade na forma de prestação de seus serviços ou distribuição de seus 
produtos, adaptando-se às demandas sociais ou do mercado. No caso da 
prestação dos serviços públicos, esta adaptação é indispensável para que a 
empresa possa manter tarifas condizentes com as possibilidades econômicas 
da população. 

Uma das demandas crescentes no processo de transformação da 
economia reside precisamente no conhecimento técnico e científico que as 
empresas prestadoras de serviços possuem. Muitos municípios demandam 
de empresas como a COPASA-MG não o serviço por elas oferecido, mas o 
conhecimento que possuem sobre a matéria, tão complexo e indispensável 
para a qualidade de vida. Tal conhecimento, construído durante as últimas 
décadas e fundado na experiência de prestação dos serviços de saneamento 
com qualidade, poderá ser repassado por meio de "serviços de assessoria, 
consultoria e assistência técnica no âmbito do saneamento básico, a 
município ou qualquer entidade ou empresa pública ou privada", conforme a 
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nova redação dada ao inciso 111 do art. 2° da Lei n° 6.084, de 15/5/73, por 
esta proposição. 

Pelo exposto, entendemos ser oportuna a proposição em exame, na forma 
do vencido. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 152/99, em 2° turno, na 

forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen 

Santiago- Agostinho Patrús. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 152/99 
Altera a Lei no 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1°, o "caput" e os incisos I, 111, IV e VI do art. 2° da Lei n° 

6.084, de 15 de maio de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -

sociedade sob controle acionário do Estado, constitu ida nos termos da Lei n~ 
2.842, de 5 de julho de 1963, e assim denominada pela Lei n' 6.475, de 14 
de novembro de 1974, compete planejar, projetar, executar, ampliar, 
remodelar e explorar serviços públicos de saneamento básico, mediante 
contrato de concessão ou convênio específico com os municípios. 

Parágrafo único - São consideradas atividades de saneamento básico 
além do abastecimento de água e da coleta e do despejo final de esgotos ~ 
efiuentes sanitários, a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final 
do lixo urbano, doméstico e industrial. 

Art. 2°- A COPASA-MG reger-se-á por seus estatutos, por esta lei e pelas 
demais disposições relativas às sociedades por ações, incumbindo-lhe de 
modo especial: 

·1 - planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços 
públicos de saneamento básico, nos termos do parágrafo único do art. 1° 
desta lei; 

···---············---··············-······················ 
111 - exercer atividades de aperfeiçoamento da administração, da operação 

e da manutenção de seus serviços, inclusive a prestação de serviços de 
assessoria, consultoria e assistência técnica no âmbito do saneamento 
básico a município ou a qualquer entidade ou empresa pública ou privada; 

IV - fixar e rever, em consonância com a política tarifária e as cláusulas 
contratuais, as tarifas dos se!Viços prestados aos usuários, tendo em vista a 
justa remuneração dos investimentos efetuados, o acobertamento do custo 
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operacional da empresa e o melhoramento e a expansão dos serviços, de 
forma a assegurar o equilíbrio econômico e financeiro das concessões; 

·················································--··· 
VI - implementar a política de saneamento básico formada pelos órgãos 

governamentais competentes.". 
Art. 2°- O art. 3° da Lei n° 6.084, de 15 de maio de 1973, fica acrescido do 

seguinte inciso VIl, passando seu "caput" e seu inciso I a vigorar com a 
redação que se segue: 

"Art. 3°- Fica a COPASA-MG autorizada a: 
1 - contrair empréstimo ou financiamento com Banco privado ou oficial ou 

com agência internacional de financiamento para financiar suas atividades, 
obrigando-se a contrapartida, se for o caso; 

......................... -----························· 
VIl - atuar no Brasil e no exterior, podendo formar consórcio ou parceria 

com empresa pública ou privada e firmar convênio ou contrato com a União,.'· 
os Estados, os municípios ou as entidades da administração indireta de 
qualquer dos níveis de governo, observado o disposto no inciso 111 do§ 4° do 
art. 14 da Constituição do Estado.". 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 207/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, a proposição em epígrafe objetiva 

doar o imóvel que especifica ao Município de Peçanha. 
Perdido o prazo para emitir parecer pela Comissão de Constituição e 

Justiça e, posteriormente, por esta Comissão, foi designado relator da 
matéria, em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que opinou por sua 
aprovação. 

Assim, aprovado o projeto no 1° turno, é agora atribuição deste órgão 
colegiado deliberar sobre ele no 2° turno, nos termos do art. 102, VIl, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel a que se refere o projeto de lei em comento pertencia ã Fundação 

do Bem-Estar do Menor - FEBEM. Com sua extinção, o terreno e suas 
benfeitorias foram transferidos ao patrimônio estadual, cumprindo o que 
dispõe o art. 21 da Lei n° 4.177, de 18/5/66. 

O bem em questão é constituído de uma gleba de terras com 14ha 52a e 
está localizado no Município de Peçanha, bem como as benfeitorias e outros 
bens imóveis nele existentes, com os limites e confrontações descritos à fi. 
252 do livro 2-AC, sob o n° 8.215, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Peçanha. 

~~--------------------------------------------------~ 
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Conforme se lê na página 5 do processo, o imóvel foi dado em cessão 

de uso ao município, com a finalidade exclusiva de atendimento às 
necessidades de 190 crianças, entre elas 30 portadoras de deficiência, nos 
moldes das diretrizes recomendadas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente e também para atender a um projeto de reflorestamento. . 

Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários que poderiam afetar 
os cofres do Estado, afirmamos que não há repercussão em virtude do 
negócio jurídico proposto, cabendo apenas a baixa patrimonial 
correspondente ao valor do bem_ 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 207/99 na 

forma proposta_ 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator- Mauro Lobo- Olinto Godinho - Adelmo 

Carneiro Leão - Rêmolo Aloise_ 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 278/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório . 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Vieiras o imóvel 
que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma apresentada, e retoma 
agora a esta Comissão para que seja elaborado parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme manifestação anterior, a proposição em tela não encontra óbice 

do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois dispõe sobre a reversão de 
imóvel do Estado para município, o que não . acarreta despesas para os 
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária_ 

Além disso, ressaltamos que o Executivo, em resposta à diligência 
solicitada, manifestou-se de acordo com a reversão_ 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em observância aos 
principias que o regem no âmbito da administração pública, cumpre a este 
relator dar-lhe parecer favorável. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 278/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 19gg_ 
Márcio Cunha, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Olinto Godinho 

- Mauro Lobo- Rêmolo Aloise_ 
PARECER PARA O 2°TURNO DO PROJETO DE LEI N° 289/99 

Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem 
por finalidade instituir o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
contratar com a Administração Pública EstaduaL 

Aprovado no 1° turno com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, vem o projeto a esta Comissão, para o 2° turno de deliberação 
conclusiva, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. Segue anexa 
a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
o projeto em análise tem por objetivo a instituir cadastro que inclua as 

pessoas físicas e jurídicas que não cumpriram adequadamente contratos 
firmados com a administração pública, visando, com isso, a evitar, por um 
tempo determinado, que celebrem novos contratos, mediante licitação. 

A medida tem, por um lado, um caráter punitivo cujo efeito será inibir a 
pessoa física ou jurídica de prestar seus serviços ou for~ecer bens de form~ 
inadequada para o Estado, o que sempre traz preJwzos ao erano e a 
qualidade do serviço público, bem como desmoraliza o procedimento 
Jicitatório. Por outro lado, tem uma dimensão moralizadora e de proteção ao 
interesse público, afastando aqueles que deram provas de que não estão 
aptos a servir a administração pública. 

Por considerarmos a matéria relevante para a sociedade, temos grande 
interesse em sua aprovação. 

Conclusão 
Pelos motivos aduzidos, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei no 

811/92 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen 

Santiago- Agostinho Patrús_ 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI No 289/99 
Institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído, no âmbito da administração pública estadual, o 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se fornecedores 
todas as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços, realizem obras ou 
forneçam bens à administração pública estaduaL · 

Art. 2° - Serão incluídas no Cadastro instituído por esta lei as pessoas 
físicas e jurídicas que: 

I - não cumprirem ou cumprirem parcialmente obrigações decorrentes de 



contratos firmados com os órgãos e as entidades da administração 
pública estadual; 
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11 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos de licitação 
no ãmbito da administração pública estadual; 

111 - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

IV - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

Parágrafo único - Serão imediatamente incluídos no Cadastro os 
fornecedores que, na data da entrada em vigor desta lei, estejam cumprindo 
penalidade prevista nos incisos 111 ou IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

Art. 3o - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento 
total ou parcial de obrigação contratual, entre outras: 

I - o não-cumprimento de especificações técnicas relativas a bens, serviços 
e obras previstas em contrato; 

11 - o retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de 
fornecimento de bens ou de suas parcelas; 

111 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, sem 
justa causa nem prévia comunicação à administração; 

IV - a entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada 
furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso; ' 

V - a alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

VI - a prestação de serviços de baixa qualidade. 
Art. 4 o - Quando for constatada a ocorrência de descumprimento de 

obrigação contratual, mesmo que parcialmente, o servidor público 
responsável pelo atestado de prestação de serviços, de recebimento de obra, 
parcial ou total, ou de entrega de bens, deverá emitir parecer técnico 
fundamentado e encaminhá-lo ao respectivo ordenador de despesa. 

Art. 5o - O ordenador de despesa, ciente do parecer técnico, deverá fazer, 
imediatamente, a devida notificação da ocorrência ao fornecedor, ao qual 
será facultada a defesa, na forma e nos prazos fixados pela Lei_ Federal no 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 6° - Não sendo considerada satisfatória a justificativa apresentada pelo 
fornecedor, a ele deverá ser aplicada, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1 g93, a 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração pelo prazo de: 

I -seis meses, para os casos dos incisos V e VI do art. 3°; 
li- doze meses, para os casos do inciso I do art. 3°; 
111- vinte quatro meses, para os casos dos incisos 11, 111 e IV do art. 3°. 
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Parágrafo único - A não-regularização da inadimplência contratual nos 

prazos estipulados nos incisos deste artigo implicará a declaração ~e 
inidoneidade do fornecedor para licitar ou contratar com a admm1straçao 
pública estadual, pela autoridade competente. . . __ . _ 

Art. r - Os órgãos dos Poderes Executivo, Leg1slat1vo e Jud1c1ano 
encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, ao órgão de controle ~nterno 
do Estado, de que trata o art. 76 da Constituição Estadual, a relaçao das 
pessoas físicas e jurídicas, inclusive diretores, sócios"i)erentes e 
controladores, que deverão ser incluídas no Cadastro de que trata esta le1. 

Parágrafo único - O encaminhamento da relação das pessoas físicas_ e 
jurídicas é de responsabilidade de ordenador_ de despesa, e nela deverao 
constar, obrigatoriamente, o nome ou a razao soc1al do fornecedor, seu 
número de cadastro de pessoa física ou jurídica no Ministério da Fazenda 
(CPF ou CNPJ), o número do contrato, a descrição da _in~dimplência 
contratual e a penalidade aplicada, com o respectivo prazo de v1genc1a. 

Art. ao - O órgão de controle interno do Estado deverá, imediatamente após 
0 recebimento das informações referidas no art. r, incluir no Cadastro as 
pessoas físicas e jurídicas, inclusive diretores, sócios-gerentes e 
controladores, consideradas temporariamente impedidas de licitar e contratar 
com a administração pública estadual. 

Art. 9o - O saneamento integral da inadimplência contratual que deu origem 
a inclusão da pessoa física ou jurídica no Cadastro determinará a sua 
imediata exclusão dele e o restabelecimento do direito de licitar e contratar 
com os órgãos e as entidades da administração pública estadual, observado 
0 cumprimento do prazo da penalidade imposta nos termos do inciso 111 do 
art. 87 da Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo único - O saneamento integral da inadimplência contratual 
compreende a correção plena da irregularidade que a originou, no p~azo 
fixado pelo ordenador de despesa, o ressarcimento total dos preJUIZOS 
causados ao órgão ou a entidade contratante, bem como, se for o caso, a 
quitação da multa aplicada. 

Art. 10- Na hipótese dos incisos 11 e 111 do art. 2•, caberá ao ordenador de 
despesa do órgão ou da entidade da administração pública estadual a 
aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e de impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 
dois anos e, também, a doção da providência prevista no parágrafo único do 
art. r. 

Art. 11 - Fica assegurado a todos os órgãos e entidades da administração 
pública estadual o livre acesso ao Cadastro instituído por esta lei. 

Art. 12 - Os responsáveis pela realização de licitações no âmbito da 
administração pública estadual ficam obrigados a consultar o Cadastro_ em 
todas as fases do procedimento licitatório, tomando as necessanas 

~ 
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Parágrafo único - A obrigatoriedade de consulta de que trata o "caput" 
também se aplica aos ordenadores de despesa antes da assinatura de 
contratos, mesmo nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Art. 13- Todos os editais de licitação, termos de contratos de prestação de 
serviços, de obras e serviços de engenharia e de fornecimento de bens 
deverão fazer constar expressamente, em seu preâmbulo, a sujeição às 
disposições esta lei. 

Art. 14 - A não-observância dos preceitos desta lei será considerada 
infração funcional sujeitando os servidores públicos à instauração de 
processo administrativo-disciplinar. 

Art. 15- Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei. 
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 331/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe 

assegura, na prestação dos serviços públicos estaduais, tratamento especial 
em favor do usuário de baixa renda. 

Aprovado no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n°s 5 a 9, desta 
Comissão, vem o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 184, § 2°, do Regimento Interno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise assegura, na prestação dos serviços públicos 
estaduais, tratamento especial em favor do usuário que perceba renda 
mensal familiar de até dois salários mínimos. 

A proposição vem preencher lacuna na legislação que disciplina a 
prestação dos serviços públicos, uma vez que o § 5° do art. 40 da 
Constituição mineira determina que o Estado, por meio de lei, deve 
estabelecer tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. 

Trata-se de norma de caráter social que vem atender ao art. 3° da Carta 
Magna, o qual dispõe que constitui objetivo da República Federativa do Brasil 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais. 

Considerando as condições precárias em que vive o usuário do serviço 
público estadual com renda familiar de até dois salários mínimos, é louvável 
que a sociedade contribua para a melhoria da sua qualidade de vida. Afinal, a 
solidariedade, por força constitucional, é um dos objetivos fundamentais da 
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nossa República. Trata-se, 
oportuna e conveniente. 
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portanto, de disposição meritória, justa, 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 331/g9 na forma do vencido no 1° turno. ~-
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. · ~ 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen •· 

Santiago- Agostinho Patrús. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 331/g9 
Assegura, na prestação de serviços públicos, tratamento especial em favor 

do usuário de baixa renda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Será concedido tratamento especial na prestação de serviços 

públicos aos usuários de baixa renda, nos termos desta lei, de acordo com o 
que determina o§ 5° do art. 40 da Constituição do Estado. 

Art. 2° - As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 
competência do Estado e as entidades integrantes da administração pública 
indireta. prestadoras de serviços públicos ficam obrigadas a abater 50% 
(cinqüenta por cento) no valor das taxas e tarifas cobradas pelos serviços 
prestados aos usuários de baixa renda. 

§ 1° - Para usufruir do beneficio referido neste artigo, o usuário de baixa 
renda deverá cadastrar-se na empresa prestadora do serviço. na forma em 
que dispuser o regulamento. 

§ 2° - Em se tratando de empresa concessionária de transporte coletivo 
intermunicipal, o abatimento mencionado no "caput" deste artigo será 
efetivado mediante a apresentação do documento referido no§ 1° do art. 3° e 
na forma em que dispuser o regulamento. 

Art. 3°- Considera-se usuário de baixa renda, para os fins desta lei, aquele 
cuja renda mensal familiar não for superior a dois salários mínimos. 

§ 1 o - A condição de usuário de baixa renda será atestada 
documentalmente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, na forma 
em que dispuser o regulamento. 

§ 2° - O documento comprobatório da condição de usuário de baixa renda· 
terá validade por doze meses e será obrigatoriamente renovado por períodos 
de igual duração, enquanto o usuário permanecer nessa condição. 

§ 3°- O requerimento para se pleitear a condição de usuário de baixa renda 
será padronizado, e seu fornecimento será de responsabilidade do órgão 
competente do Poder Executivo. 

Art. 4° - Os serviços públicos prestados pelo Estado ao usuário de baixa 
renda que prove essa condição são isentos de taxas estaduais. 

Art. 5° - O usuário de baixa renda que, em razão de sua ren~a familiar, vier 
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a perder essa condição fica obrigado, sob pena de responsabilidade, a 
dar ciência imediata do fato ao órgão competente do Poder Executivo e às 
empresas concessionárias e permissionárias. 

Art. 6° - O descumprimento do disposto nesta lei implica a resc1sao do 
co~trato de concessão ou permissão, bem como a responsabilização dos 
d1ngentes e empregados das empresas de que trata esta lei, nos termos do 
regulamento. 
Art. 7°- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120 

d1as contados da data de sua publicação. 
Art: 8° - Os recursos necessários para a implementação desta lei serão 

cons1gnados na lei orçamentária anual. 
Art. 9o - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício fiscal seguinte 

ao de sua publicação. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 350/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem 
por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra Diocesana de 
Mariana o imóvel que especifica. 

A Proposição foi aprovada no 1° turno, na forma originária, cabendo, agora, 
a esta Comissão apreciá-la no 2° turno, atendo-se ainda aos lindes 
estabelecidos no art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno de 509 07m' 

situado no Município de Senador Firmino, a ser desmembrado de área' maio; 
que foi doada ao Estado pela entidade que agora se caracteriza como agente 
donataria - a Mitra Diocesana de Mariana -, para que nela se construísse 
unidade escolar. 

O_ Estado deu ao imóvel o fim estabelecido no instrumento de doação; 
porem, em 1996 houve por bem demolir parcialmente o prédio ali existente, 
restando hoJe apenas 4 salas, cozinha, banheiro e area de recreação. 

Dada a ociosidade em que esta o restante do terreno, ou seja, 
enco~trando-se desafetado do uso que lhe foi atribuído pelos termos da 
doaçao, a M1tra postula agora a reversão do referido imóvel ao seu 
patrimônio, para que possa desenvolver com maior eficácia as atividades de 
cunho social. 

Quanto ao exame da proposição sob o enfoque a que nos cumpre ater, 
convém reafirmar que a alienação sob comento em nada afetará o orçamento 
do Estado, pois a sua efetivação não acarreta gastos aos cofres públicos 
estaduais. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 350/99 
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no 2° turno, na forma apresentada. . • 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator- Mauro Lobo- Olinto Godinho- Adelmo 

carneiro Leão- Eduardo Hermeto- Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 360/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição supramencionada, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
dispõe sobre a prática de Educação Física nas unidades do sistema estadual 
de ensino. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, vem 
0 projeto a esta Comissão, no 2° turno, para receber parecer, nos termos do 
art. 189 do Regimento Interno. Apresentamos anexa a redação do vencido, 
que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A matéria em análise tem por escopo normatizar o ensino e a pratica da 

Educação Física na rede estadual de ensino, tendo sido aprovada no 1° turno 
sob a forma de substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O substitutivo sanou vícios de natureza jurídica encontrados no projeto 
original, enquanto a emenda apresentada por esta Comissão teve o propósito 
de ajustar o texto à Lei Federal n° 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, que, em.seu art. 87, instituiu a Década da Educação, 
iniciada no ano subseqüente ao da publicação dessa lei, tendo estabelecido o 
mesmo período como limite a partir do qual "somente serão admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço", conforme disposto no§ 4°. 

Destarte, consideramos que, quanto ao mérito, a proposição é conveniente 
e oportuna, estando em condições de ser aprovada no 2° turno. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 360/99 no 2° 

turno, na forma do vencido no 1° turno, cuja redação segue anexa. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Dalmo Ribeiro Silva. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 360/99 
Dispõe sobre o ensino de Educação Física na rede estadual de ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O exercício da docência ou a orientação da pratica da Educação 

Física nas instituições pertencentes à rede estadual de ensino cabe ao 

~~------~--------------------------------------__J 
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formando ou profissional de nível superior. 

Parágrafo único - Comprovada a inexistência de formando ou profissional 
de nível superior, poderão exercer o magistério de que trata este artigo os 
técnicos de nível médio da mesma habilitação, respeitados os prazos 
previstos no § 4° do art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

Art 2° - As instituições de ensino de que trata esta lei, inexistindo docente 
de n1vel superior e médio, poderão valer-se de convênios com entidades 
esportivas do município onde elas se localizam e atribuir os créditos 
escolares aos alunos que freqüentarem as aulas. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N° 374/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, da Deputada Maria Tereza Lara, conceitua pessoa 

portadora de deficiência para fins de concessão de benefício, prioridade e 
equiparação de oportunidades sociais no âmbito do Estado, conforme 
especifica. 

Aprovada no 1° turno, vem a matéria a esta Comissão para receber 
parecer, conforme o disposto no art. 189, c/c o art. 102, XIV, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em comento conceitua deficiência para que, no âmbito do 

poder público estadual, os portadores de deficiência possam ter atendimento · 
adequado, promovendo-se, assim, a equiparação das oportunidades. 

Ratificando o parecer desta Comissão no 1° turno, reafirmamos a 
importância e a propriedade do projeto, que tem o mérito de facilitar a 
aplicação de normas que concedem benefícios aos portadores de deficiência. 

Sabemos que, muitas vezes, é difícil interpretar e aplicar o comando 
jurídico genérico. A proposição vem especificar as características dos 
diversos tipos de distúrbios físicos, neurológicos e psíquicos. Reconhecido o 
seu mérito, resta-nos aprovar a matéria, conforme fizemos no 1° turno, com 
os aperfeiçoamentos apresentados na forma do Substitutivo n° 1. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 37 4/99, 
no 2' turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente- Cristiano Canêdo, relator- Luiz Menezes. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 374/99 

~ 

-" <i 
§ 
o 
E 
• " • 
~ 

625 
Estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de 

atendimento prioritário, equiparação de oportunidades sociais e concessão , 
de benefícios no âmbito do Estado. ,.,_.. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica definido como pessoa portadora de deficiência, para fins dos 

benefícios previstos · na legislação do Estado, o indivíduo que, 
comprovadamente, apresente desvantagem na orientação, independência 
física e mobilidade ou de ordem neuropsíquica que ocasione dificuldade para 
0 exercício de ocupação habitual, para a interação social e para a 
independência econômica, em caráter permanente. 

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se: 
1 - desvantagem na orientação a limitação do individuo em situar-se no 

meio ambiente, abrangendo a recepção de sinais, sua assimilação e 
expressão de respostas, em virtude da diminuição ou ausência da visão, da 
audição, do tato, da fala e da assimilação dessas funções pela mente, com 
as seguintes especificações: 

a) deficiência auditiva: limitação de ordem neurossensorial ou mista, em 
grau severo e profundo, com perda de 70% (setenta por cento) ou mais da 
capacidade de audição, nos dois ouvidos; 

b) deficiência visual: acuidade visual igual ou inferior a 10% (dez por cento), 
ou seja, 20/200 (vinte duzentos avos) na escala Snellen, incluindo-se os 
casos de diplopia; 

11 - desvantagem na independência física e mobilidade a limitação do 
indivíduo no desempenho autônomo das atividades da vida diária, 
caracterizando-se por: 

a) ausência, paralisação ou dificuldade de movimentos dos memb~os 
inferiores ou superiores que acarretem grave problema de locomoçao, 
deambulação ou equilíbrio; 

b) necessidade de utilização de equipamentos, suportes, próteses ou 
órteses para o desempenho de suas atividades; 

c) necessidade do auxilio de outra pessoa para a própria locomoção; 
111 - desvantagem de ordem neurológica ou psíquica o distúrbio 

comportamental incapacitante, de caráter transitório, que ocasione. 
dificuldades na execução de tarefas da vida diária e de atividades 
socioeconômicas. ~~ -

Art. 3°- Cabe á Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente: 
instituída pelo art. 3° da Lei n° 8.193, de 13 de maio de 1982, dirimir· as 
dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações 
fáticas. · • 

Art. 4°- A legislação que trata do deferimento de benefícios e equiparação 
de oportunidades sociais às pessoas portadoras de deficiência fica 
subordinada aos critérios definidos por esta lei . 

~L_------------------------------------------~ 
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Art. so- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 

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

PARECER PARA 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 395/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em exame, do Deputado Arlen Santiago, altera os arts. 1°, 

2°, 3o e so da Lei no 12.079, de 12/12/96, que dispõe sobre o estágio para 
estudante em órgão e entidade da administração pública. 

Aprovado em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, 4, da Comissão de Administração Pública, e 5, da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, volta o projeto a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do " caput" do 
art. 189 do Regimento Interno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto em análise visa a promover alterações na legislação estadual 
relativa a estágio. Ao criar a obrigatoriedade do cumprimento do requisito de 
freqüência regular e bom aproveitamento nos cursos que menciona, o texto 
1nova e mostra-se oportuno, porque apura a redação do dispositivo legal 
v1gent~ e t'?rna ma1s claras as exigências mínimas para a habilitação de 
estag1anos as vagas exrstentes nas entidades da administração pública. 

As alterações promovidas por meio das emendas aprovadas aprimoraram o 
projeto original, principalmente no tocante à exigência de manutenção de um· 
cadastro único de estágio e publicação semestral das vagas existentes e das 
disponíveis para preenchimento, o que torna o processo de contratação de• 
estagiários pela administração pública mais transparente. 

No entanto, a aprovação da Emenda n° 5 na forma em que foi proposta não 
perrnite a redação do vencido dentro da perfeita técnica legislativa. Para-
sanar o problema, inserimos o art. 4°, para tornar o texto mais preciso. Trata-
se de simples adequação formal, não havendo qualquer alteração na maténa 
aprovada 

Conclusão 
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 395/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen ·. 

Santiago - Agostinho Patrús. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 395/99 
Altera os arts. 1°, 2°, 3° e 5° da Lei n° 12.079, de 12 de dezembro de 1996. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - o art. 2" da Lei n° 12.079,de 12 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: . . . 
"Art. 2° - Para ·realizar o estagro, o aluno devera estar regularmente 

matriculado no ensino médio ou superior, ou . em curso d~ educação 
profissional de nível médio, ou em escola que .. ~1n1stre educaçao espec1al, 
exigida, em todas as hipóteses, a frequencra regular, com bom 
aproveitamento.". . . 

Art. 2° - o art. 3° da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: . 

"Art. 3° - O estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza, 
podendo o estagiário receber. bolsa, ajuda de ~usto ou outra forma de 
contraprestação acordada em rnstrumento espec1fico, ser segurado contra 
acidentes pessoais e ter a cobertura previdenciária prevista em lei.". 

Art. 3° - o art. 5° da Lei n° 12.079, de 12 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: . . _ . 

"Art. 5° - As instituições de ens1no e os orgaos e as entidades da 
administração pública direta e indireta poderão recorrer aos serviços de 
agentes de integração, nas condições acordadas em instrumento jurídico 
adequado.". 

Art. 4° - O art. 1° da Lei n° 12.079, de 12 de dezembro de 1996, fica 
acrescido do seguinte§ 2°, transformando-se o seu parágrafo único em§ 1°: 

"Art. 1°- ..................................... .. 
§ 2° - A administração pública manterá um cadastro único de estágio de 

seus órgãos e entidades e publicará semestralmente o numero de vagas 
existentes e as disponíveis para preenchimento no semestre seguinte.". 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 410/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 41 0/99 objetiva 

criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes- FUNTRANS. 
No 1° turno, a proposição foi aprovada com as Emendas nos 1 a 6, 11 com 

aSubemenda n°1, 12, 16, 19, 22e23. 
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno e elaborar 

a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

No 1 o turno, esta Comissão não se manifestou em decorrência de perda de 

~=- . . 
O projeto de lei em exame é resultante dos estudos teóricos e operac1onars 

que se consubstanciam no Plano de Investimentos em Infra-Estrutura de 
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Transportes Rodoviários e Aeroportuários do Governo para o período de 
1999 a 2002, realizado, em conjunto, pela Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas e pelo DER-MG. 

Do ponto de vista econômico, terá o Fundo como finalidade principal, nesse 
período, assegurar contrapartida de recursos necessários à execução dos 
programas negociados com organismos e instituições financeiras, nacionais e 
internacionais, com destaque para o Banco Mundial, incluídos no acordo da 
dívida, celebrado pelo Governo do Estado com a União, em 18/2/88, sendo 
referência especial o Projeto BIRD-Estradas. 

O compromisso do Governo mineiro de garantir autonomia administrativa e 
financeira às entidades da administração pública estadual se revela, no 
presente caso, no inciso 11 do art. 2° do projeto, que assim dispõe: "buscar 
meios de financiamento com vistas a exonerar o Estado dos custos de 
iniciativa, planejamento, execução, operacionalização e manutenção de 
obras e serviços inerentes aos transportes". 

A modernidade dessa intenção é demonstrada pela instituição do 
FUNTRANS, que flexibiliza as possibilidades de planejamento e execução de 
programas e metas, no âmbito administrativo e financeiro. 

É oportuno lembrar que em 1988 completou-se o esgotamento do modelo 
de financiamento setorial então vigente, devido à proibição constitucional da 
vinculação de recursos tributários, exceto para a educação. Sem garantia de 
fontes de financiamento, o setor de transportes entrou em profunda crise, 
tanto nos aspectos administrativos quanto nos institucionais. 

Portanto, com a falência do modelo institucional que vigorou durante anos 
no setor rodoviário, torna-se urgente e inadiável sua completa reestruturação, 
nos aspectos organizacional, gerencial e de financiamento, em todos os · 
níveis de governo. Constatamos que se pretende justamente estabelecer o 
FUNTRANS como um sistema de princípios. e regras para disciplinar 
especificamente os transportes no Estado. 

Quanto à sua constituição contábil, a existência de subcontas para cada 
tipo de recurso permitirá grande transparência nas suas ações financeiras, 
ensejando um controle fiscalizatório concomitante de natureza interna que, 
aliado ao controle "a posteriori" a ser exercido pelo Tribunal de Contas, 
permitirá a melhor relação custo/benefício no atingimento das metas 
estabelecidas para as obras e serviços prestados. 

São 16 as suas possíveis fontes de recursos, que constarão no orçamento 
e nas demais peças legislativas que informam a sua execução orçamentária. 
O sistema contábil é o da Lei Federal n° 4.320, de 1964. A Secretaria da 
Fazenda se responsabilizará por seu controle interno. 

Ora, é por demais relevante a função fiscalizadora com relação âs 
operações do Fundo, que poderão atingir alta complexidade, por serem 
resultantes, inclusive, de operações externas de vulto. 
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Cabe observar que, conforme cálculos do DER-MG, o Fundo 

movimentará recursos financeiros da ordem de R$100.000.000,00, sendo 
que as fontes mais significativas são o Programa de Concessão de Rodovias, 
as concessões de transporte coletivo multimodal, intermunicipal e 
metropolitano de passageiros e a concessão da administração e exploração 
de terminais de passageiros, que contribuem com R$60.000.000,00. 

Vemos, portanto, que o Programa de Concessão de Rodovias oferece 
volumosa parcela de recursos, e o FUNTRANS passa a ser opção adequada 
para atender aos impreteríveis requerimentos de execução de obras de 
recuperação, melhoramento e aumento de capacidade de rodovias, assim 
como das demais obras e serviços relativos ao transporte no Estado. 

Visando a aperfeiçoar o disposto no vencido no 1° turno, apresentamos as" 
Emendas n°s 1 a 4. 

Trata-se, portanto, de proposição pertinente, que virá atender a essa 
demanda, propiciando condições de melhoria em todos os segmentos da 
área de transporte no território mineiro. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 410/99 no 2° 

turno, com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1° turno, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao§ 1 o do art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- ......................................... . 
§ 1°- Os programas, projetos e investimentos relacionados com os 

objetivos do Fundo, nos termos desta lei, receberão tratamento preferencial.". 
EMENDAN°2 

Dê-se ao § 3° do art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6°- ......................................... . 
§ 3° - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo grupo 

coordenador, observadas as melhores condições do mercado financeiro.". 
EMENDAN" 3 

Acrescentem-se ao art. 7° os seguintes incisos VIl, VIII e IX: 
"Art. 7°- ......................................... . 
VIl - um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e 

Comunicação Social. 
EMENDAN°4 

Suprima-se o art. 12. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Adelmo Carneiro 

Leão- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 410/99 

~----------------------------------------~ 
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Cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes 

FUNTRANS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes_ 

FUNTRANS -, com o objetivo de repassar recursos e financiar serviços 
obras, ações e atividades relativas aos transportes do Estado. ' 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Transportes, a sigla FUNTRANS e o vocábulo Fundo se 
equivalem. 

Art._ 2° - Na consecução dos objetivos previstos no "caput" do artigo 
antenor, o gestor do Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes 
deverá: 

I - selecionar e priorizar, na malha rodoviária do Estado, os corredores de 
importância estratégica e logística para a execução de obras e a prestação 
de serv1ços, visando ao Incremento da competitividade da economia mineira 
à geração e à manutenção de empregos e à eliminação de desequilíbrio~ 
reg1ona1s; 

11 - buscar meios de financiamento com vistas a exonerar o Estado dos 
custos d_: iniciativa, planejamento, execução, operacionalização e, 
manutençao de obras e serviços inerentes aos transportes; 

111 - proporcionar resgate eficaz da degradação da malha rodoviária do 
Estado, em termos de custos operacionais, melhoria no padrão e na 
qualidade das viagens de passageiros e de cargas, modicidade nos fretes, 
redução dos riscos de acidentes, menor consumo de combustíveis e 
incentivo à educação para o trânsito, bem como à melhoria das condições. 
ambientais, ecológicas e de segurança nas estradas; 

IV - . estimular e financiar projetos e ações que visem garantir a 
modernidade, competitividade, efetividade e atualização tecnológica, 
fmance~ra e gerencial do setor de transporte, bem como os que visem à 
melhona da qualidade do atendimento ao público usuário e consumidor do 
setor; 

V - induzir os sistemas de transportes no Estado, nas suas diferentes 
modalidades e meios, a constituírem instrumentos qualificados e decisivos no 
processo de desenvolvimento econômico e social; 

VI - ajustar-se às inovações tecnológicas, financeiras, econômicas 
organizacionais, administrativas e gerenciais, na busca da efetividade de se~ 
desempenho e da melhoria da qualidade do atendimento do público usuário e 
consumidor do setor; 

Vil - propor e alocar recursos destinados à execução de convênios, 
contratos, ~cordas e ajustes celebrados entre o gestor e os órgãos e 
ent1dades publ1cas ou pnvadas em matéria relativa a transportes, nos termos 
da competência do Estado; 
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VIII _ priorizar investimentos em t~ansportes, maximizantes de retorno 

em eficiência operacional e econom1ca e que promovam a integração 
intermodal dos transportes; . . . . . . 

IX _ incentivar ações tecmco-adm1mstrat1vas qu: promovam o efet1vo 
desenvolvimento multimodal dos transportes, com enfase para os modos 
hidroviàrio e aeroviário: . _ , ·· 

X _ dar preferência a pav1mentaçao ~e est~adas de acesso as sedes. dos 
municípios que ainda nâo tenham ligaçao asfalllca com as malhas rodov1anas 
estadual e federal; _ · 

XI _ apresentar, anualmente, o plano de obras para aprovaçao da 
Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s. 

Parágrafo único -O plano de obras será remetido até o dia 30 de outubro 
de cada ano, com prazo para sua aprovação fixado até 15 de dezembro. 

Art. 3o · - Constituem recursos fmance~ros do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Transportes: . . . . . 

1 _ dotações constantes no orçamento do Estado e os cred1tos ad1c1ona1s 
destinados a investimentos em transportes; . 

11 _ dotações orçamentárias ou transferénc1as da União, transferidas ao 
Fundo mediante convênio; . ·-

111 _ transferências dos municípios, inclusive os mtegrantes de re~1ao 
metropolitana, determinadas em decisões das respectivas assemble1as 
metropolitanas, de recursos referentes à área de transportes, med1ante 
convênio; . 

IV _ produto de operações de crédito, internas ou externas, contra1das pelo 
Estado e destinadas à área de transportes; . . . . . . . 
v _ resultados das aplicações financeiras das d1spomb1l1dades trans1tonas 
~ca~; .. 

VI _ dotações a fundo perdido destinadas a area de transportes, que forem 
consignadas por organismos nacionais e internac1ona1s, 1ncluS1Ve 
organizações não governamentais; _ . 

Vil _ recursos provindos de programas de concessao de rodov1as, de 
concessão de transporte coletivo multimodal, intermuniCipal ~ metropolitano 
de passageiros e da concessão de administração e exploraçao de term1na1s 
de passageiros; _ . . 

VIII - receitas decorrentes de multas de trans1to aplicadas pelo DER-MG, 
nos termos da legislação aplicável e na forma a ser d~finida em regulamento; 

IX - recursos oriundos de parcerias entre o setor publico e o pnvado para a 
construção de trechos rodoviários de que trata a Lei no 12.276, de 24 de JUlho 
de 1996; . . · 

X - recursos originários de parcerias entre o setor publico e empresas e 
entidades privadas produtoras de materiais e de tecnologias, VISando ao 
desenvolvimento de sistemas de transportes; 
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XI - recursos decorrentes da terceirização de serviços inerentes à . 

operação rodoviária, inclusive balanças e controladores de velocidade de 
tráfego; 

XII - recursos provindos do DER-MG, decorrentes da exploração da faixa 
de domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável; 

XIII ~ recursos decorrentes de contribuição de melhoria instituída pelo 
Estado decorrentes de investimentos em transportes; . 

XIV - auxílios, subvenções e dotações diversas consignados em orçamento 
e destinados à área de investimento em transportes do Estado; . 

XV - rendas patrimoniais resultantes de exploração, locação ou 
arrendamento de bens do DER-MG; 

XVI - os recursos previstos nos itens 2 a 6 da tabela C, anexa à Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a nova redação dada pelo art. 5° e 
Anexo I da Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996, vigente a partir de 1 o 
de janeiro de 1997, e outros recursos financeiros destinados aos 
investimentos na área de transportes do Estado não incluídos nos incisos 
anteriores. 

§ 1°- Os recursos do Fundo poderão ser utilizados pelo órgão gestor para 
pagamento de contrapartidas decorrentes de operações de crédito, internas 
ou externas, que vierem a ser contraídas pelo Estado para investimentos em 
transportes por meio do DER-MG. 

§ 2° - Os recursos mencionados nos incisos deste artigo terão vinculações 
específicas a cada subconta do Fundo, na forma definida em regulamento. 

Art. 4° - O FUNTRANS, de natureza e individuação contábeis, terá seus 
recursos liberados em favor de seus objetivos, sem retorno, com a 
observância da legislação aplicável e dos seguintes requisitos: 

I - existência prévia de programas, projetos e investimentos aprovados por 
ato do Governador do Estado; 

11 - inserção em programas, projetos e investimentos constantes em planos 
plurianuais de investimentos, em planos diretores de transportes, na lei de 
diretrizes orçamentárias e em leis orçamentárias anuais. , 

§ 1° -As modalidades de programas, projetos e investimentos de que trata 
este artigo serão as relacionadas com os objetivos do Fundo, nos termos 
desta lei. 

§ 2°- Poderão ser estabelecidos requisitos específicos e diferenciados para 
cada uma das subcontas do Fundo, observadas as normas gerais 
compatíveis e aplicáveis. 

§ 3° - É vedada a inclusão nos orçamentos do FUNTRANS de previsão de 
obras ou serviços com valores simbólicos ou irrisórios. 

Art. 5° - O prazo de duração do Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes é indeterminado, observado o disposto no art. 9° da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, alterado pela Lei 
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complementar n° 36, de 18 de janeiro de 1995. 

Art. 6° - O Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes tem como 
gestor o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
_ DER-MG - e como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais - BDMG. 

§ 1° - As competências do gestor do Fundo e do agente financeiro serão 
definidas em regulamento, observado o disposto no art. 4° da Lei 
complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, alterado pela Lei 
complementar n° 36, de 18 de janeiro de 1995. 

§ 2" - o gestor fica obrigado a apresentar relatórios específicos aos órgãos 
fiscalizadores na forma em que forem sohc1tados. 

§ 3° - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo grupo 
coordenador em até 3% (três por cento} ao ano. '" . 

Art. 7° - O grupo coordenador do Fundo Estadual de Desenvolvimento de·· 
Transportes é composto pelos seguintes membros: 

1 -um representante do gestor; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas; 
111 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
IV- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
v -um representante do agente financeiro; 
VI - um representante da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária e um representante da Comissão de Transporte, 
comunicações e Obras Públicas da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

§ 1° - A Presidência do grupo coordenador cabe ao representante do 
gestor. 

§ 2° - As competências e atribuições especificas do grupo coordenador 
serão definidas em regulamento, observado o disposto no art. 4° da Le1 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, alterado pela Lei 
Complementar n° 36, de 18 de janeiro de 1995. 

Art. 8° - Os demonstrativos orçamentários e financeiros do Fundo Estadual 
de Desenvolvimento de Transportes serão elaborados conforme o disposto 
na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e nas normas especificas 
do Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo dos controles de que trata o 
art. 5° da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 9° - o Poder Executivo expedirá decreto regulamentando o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento de Transportes. · 

Art. 1 O - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor 
de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para fazer face às despesas 
decorrentes da execução desta lei, observado o disposto no art. 43 da Lei 
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Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover estudos técnicos, 
no prazo de sessenta dias contados da publicação desta lei, visando à 
elaboração de projeto de lei que disponha sobre reorganização institucional 
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -,a fim de assegurar-lhe autonomia administrativa e financeira. 

Art. 12 -O § 1° do art. 8° da Lei n° 11.403, de 1994, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos Vil e VIII: 

"Art. 8°- ................................... .. 
§ 10- ........................................ . 
Vil - dois representantes da Associação das Empresas de Transportes de 

Passageiros de Minas Gerais- ATEPAS -,indicado pelo seu Presidente. 
VIII - dois representantes da Assembléia Legislativa, indicados pela 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.". 
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 

incisos 11, IX e X do art. 10 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 484/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de resolução em tela dá nova recação ao parágrafo único do art. 
3° da Resolução n° 5.186, de 13/7/99, que dispõe sobre garantia em 
operação de crédito entre o Estado e empresas públicas. 

A proposição foi aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1. Cabe, 
agora, nos termos do Regimento Interno, receber parecer, no 2° turno, desta 
Comissão. Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais autorizou o Poder Executivo a 

incluir receitas próprias da COPASA-MG e da COMIG como objeto de 
garantia em operação de crédito assinada entre o Estado e a CEMIG. A 
proposição apenas muda o objeto da contragarantia do Estado para a 
COPASA-MG e a COMIG, que passaria a ser o dividendo a que Minas tem 
direito como acionista da CEMIG. 

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

484/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo 

Hermeto- Olinto Godinho- Rêmolo Aloise. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 484/99 
Altera dispositivo da Resolução n° 5.186, de 13 de julho de 1999, que 
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dispõe sobre garantia em operação de crédito realizada entre o Estado e 
empresas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- o parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.186, de 13 de julho 

de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3°- .................................................................... . 
Parágrafo único- Para fins do disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder 

Executivo autorizado a vincular em contragarantia à COPASA-MG e à 
COMIG, em razão das garantias de qualquer natureza que estas venham a 
prestar em favor do Estado no contrato de que trata o art. 1 o desta ~esolução, 
os direitos de crédito que o Estado tenha ou venha a ter JUnto a CEMIG, 
relativos a juros sobre capital próprio, dividendos ou outros créditos de 
titularidade do Estado com a referida empresa.". 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 483/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 483/99 altera a Lei 

n° 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG. 

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, com as 
Emendas n°s 1 a 5. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O Projeto de Lei n° 483/99 altera a Lei n° .9.380, de 18/12/99, com o 
objetivo de retirar do texto legal o limite superior do estipêndio de 
contribuição, tendo em vista que o IPSEMG vem sendo compelido a pagar as 
pensões no valor total dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 

No decorrer da tramitação, no 1° turno, o projeto recebeu o Substitutivo no 1 
contendo dispositivos que possibilitarão ao IPSEMG admitir, como segurados 
facultativos, para fins de assistência à saúde, servidores públicos não 
incluídos compulsoriamente no rol dos segurados do instituto. 

Foi também estabelecida a possibilidade de que parentes de segurados 
possam se inscrever como beneficiários, também para fins de assistência à 
saúde, meciante o pagamento de contribuição específica. 

Parece-nos que ambas as medidas, além de acertadas, favorecem 
bastante os servidores públicos. 

As Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, contribuíram para aperfeiçoar o Substitutivo n° 1, e a Emenda 
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no 5, apresentada em Plenário, veio corrigir uma distorção existente na Lei 
no 9.380, de 18/12186, e garantir aos maridos ou companheiros das 
servidoras públicas o direito à pensão. 

Dessa forma, entendemos que o projeto merece a nossa aprovação. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 483/99, 
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Sargento Rodrigues, relator- Chico 

Rafael - Doutor Viana - Ivo José. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 483/99 
Altera a Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG 
- e dá outras providências. 

Art. 1° - O inciso I e os §§ 3° e 5° do art. 7° da Lei n° 9.380, de 18 de 
dezembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°- ----------- .. ·-··---- -------------- ....... . 
I- a esposa e o marido, a companheira e o companheiro mantidos há mais 

de cinco anos, os filhos de qualquer condição menores de vinte e um anos ou 
inválidos; 

§ 3° - Inexistindo esposa ou marido com direito às prestações, a pessoa 
designada poderá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com 
os filhos deste. 

§ 5° - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes 
mencionados no inciso 111 deste artigo poderão concorrer com a esposa ou o 
marido, a companheira ou companheiro, ou com a pessoa designada, salvo 
se existir filho com direito às prestações.". 

Art. 2°- O "caput" do art. 20 e o art. 22 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro 
de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 20 - O valor global da pensão será igual ao estipêndio de benefício do 
segurado. 

Art. 22 - Será concedido auxilio-funeral ao dependente de segurado 
falecido, ou ao representante da família, no valor correspondente às 
despesas realizadas, observado o limite equivalente ao estipêndio de 
beneficio.". 

Art. 3° - Os incisos I e li do art. 24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 24- .... ----- --- ............................................ . 
I -contribuição previdenciária mensal do segurado correspondente a: 
a) 8% (oito por cento) do respectivo estipêndio de contribuição até o limite 

de vinte vezes o vencimento mínimo estadual; 
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b) 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre a parcela que 

exceder o limite estabelecido na alínea anterior, destinados exclusivamente 
ao pagamento de pensão. 

11 - contribuição previdenciária mensal da entidade empregadora 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da contribuição previdenciária e 
da mensalidade do pecúlio devidas pelo segurado a seu serviço.". 

Art. 4° - Os§§ 2° e 3° do art. 25 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25- ............................................................. .. 
§ 2°- O estipêndio de contribuição não poderá ser inferior a um vencimento 

mínimo estadual. 
§ 3° - No caso de acumulação permitida, o estipêndio de contribuição será 

calculado pela soma dos valores percebidos pelo segurado a titulo de 
proventos de aposentadoria, remuneração de cargo, emprego ou função 
pública.". 

Art. 5°- O art. 34 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 34 - O IPSEMG não poderá despender com assistência médica, 
hospitalar, odontológica, farmacêutica e complementar, excluída a natureza 
jurídica, importância superior a 40% (quarenta por cento) da contribuição 
previdenciária prevista na alínea "a" do inciso I do art. 24, acrescida da 
respectiva contribuição da entidade empregadora. 

Parágrafo único - Nas despesas de assistência mencionadas neste artigo 
incluem-se todos os gastos com atividades assistenciais, inclusive 
remuneração de servidores, honorários de terceiros e pagamentos a 
entidades conveniadas ou não.". 

Art. 6° - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG -
fica autorizado a admitir servidores públicos estaduais que não se enquadrem 
na categoria de segurados compulsórios como contribuintes facultativos para 
fins de atendimento à saúde. 

§ 1° - O atendimento à saúde previsto no "caput" deste artigo será 
assegurado mediante o recolhimento de contribuição mensal a ser efetuado, 
por meio de carnê ou similar, diretamente ao IPSEMG. 

§ 2° - O valor das contribuições, assim como os direitos e deveres dos 
contribuintes facultativos, serão definidos em deliberação aprovada pelo 
órgão de orientação superior do IPSEMG. 

§ 3° - O valor das contribuições recolhidas na forma deste artigo fica 
vinculado obrigatoriamente ao atendimento à saúde. 

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor público municipal não 
conveniado do IPSEMG. 

§ 5° - Para a fixação do valor das contribuições a que se refere este artigo 
será observado o equilíbrio atuarial e financeiro relativo ao benefício. \ 
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Art. 7° - O IPSEMG fica autorizado a receber a inscrição, pelo segurado 

compulsório, para fins de assistência à saúde, das seguintes pessoas, além 
das mencionadas no§ 6° do art. 7° da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986: 

I - ascendentes; 
li -filhos solteiros maiores de 21 anos; 
111 -filhos adotivos e enteados maiores de 21 anos, desde que solteiros; 
IV- irmão solteiro maior de 18 anos e irmã solteira maior de 21 anos que 

vivam sob a dependência econômica do segurado. 
Parágrafo único- O disposto nos§§ 1°, 2°, 3° e 5° do art. 4° desta lei aplica-

se à assistência à saúde das pessoas de que tratam os incisos 1 a IV do 
"caput" deste artigo. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte àquele em 
que se completarem noventa dias da data de sua publicação. 

Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 504/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em estudo, do Deputado Ermano Batista, visa a autorizar o 
Poder Executivo a criar o Programa Especial de Amparo às Bandas de 
Música no Estado de Minas Gerais. 

Aprovada no 1 o turno, vem a matéria a esta Comissão para receber 
parecer, conforme o disposto no art. 189, ele o art. 102, VI, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Bandas de música fazem parte da cultura mineira, constituindo elemento 

indispensável em festas e comemorações populares. Não é por acaso que 
Minas Gerais lidera os demais Estados da Federação no número e na 
qualidade dessa importante forma de manifestação cultural. 

Conforme brilhante e minucioso parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, o tema em questão é privilegiado pelas Constituições Federal e 
Estadual; também recebe destaque na Lei n° 11.726, de 1994, que dispõe 
sobre a política cultural do Estado, cujo art. 60 garante "a manutenção de 
formações politicas estáveis, especialmente bandas de música. .. ". o citado 
parecer destaca ainda, com propriedade, que, de modo geral, a atividade 
legislativa se dá no campo da abstração, enquanto a atividade executiva 
promove atos concretos. 

Observe-se que a legislação em vigor relativa a bandas de música, a Lei n° 
1.077, de 1954, há muito demanda atualização. 

O projeto de lei em tela reflete a louvável intenção do autor de modernizar 
os preceitos legais existentes e conferir-lhes maior força e efetividade, 
assegurando ajuda financeira anual do Estado ás bandas de música. 
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É, certamente, oportuna e meritória a iniciativa que tenha o propósito de 

incentivar e valorizar essa importante forma de manifestação cultural do povo 
mineiro. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 504/99, 

no 2° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator- Antônio Carlos 

Andrada - João Pinto Ribeiro. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 533/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epigrafe 
cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras 
providências. 

No 1° turno, foi a proposição aprovada com as Emendas n°s 2 e 3 e a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, ficando prejudicada a Emenda no 1 e 
rejeitada a Emenda n° 4. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2° turno. 
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. · 

Fundamentação· 
O projeto em tela cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRO-
CONFINS -, com o objetivo de consolidar o Estado como pólo de 
desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio exterior, 
utilizando a infra-estrutura do mencionado Aeroporto. Aproveita a sua 
capacidade ociosa - cerca de 80% -, associando-a com incentivos para a 
instalação de novos empreendimentos relacionados com o comércio exterior. 

Conforme nos manifestamos anteriormente, a medida é altamente benéfica 
para a economia mineira, gerando renda, impostos e empregos. Tem, 
também, caráter multiplicador. O desenvolvimento no setor de transportes, 
por exemplo, acarreta desenvolvimento nos setores hoteleiro, de seguros, de 
alimentação, etc. Em especial, no atual e grave quadro de desemprego; a 
medida tem relevante fim social. Entendemos que o ganho que o Estado terá, 
tanto no âmbito econômico como no social, suplantará os custos do projeto, ' 
em especial porque o investimento principal, qual seja o mencionado 
Aeroporto e a malha viária que o atende, já está realizado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 533/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
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Márcio Cunha, Presidente e relator- Olinto Godinho - Eduardo Hermeto 

- Rêmolo Aloise- Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 533199 
Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. P - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio 

Ex1erior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -PRÓ-CONFINS-, com 
o objetivo de consolidar o Estado como pólo de desenvolvimento e negócios 
relacionados com o comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-
estrutura do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo para a consecução dos objetivos do 
Programa: 

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços na movimentação, 
distribuição e armazenagem de mercadorias; 

li- facilitar a realização do transporte multimodal, intermodal e transbordo e 
a utilização, consolidação e desconsolidação de cargas; 

111 - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não 
poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado; 

IV - promover o incremento de operações de importação e exportação de 
mercadorias e a prestação de serviços, com utilização do transporte aéreo 
pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios de Lagoa Santa 
e Confins, assim como os demais no entorno do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, orientando-os para a instalação de empresas dedicadas às 
atividades do comércio exterior, de cargas e serviços e atividades 
complementares a estes; 

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de 
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto; 

VIl - promover a criação de centros de convenção e incentivar os setores 
hoteleiro e de alimentação; 

VIII- promover a criação ou a ampliação de terminais de carga. 
Art. 3°- Os interessados em participar do PRÓ-CONFINS deverão observar 

os seguintes requisitos: 
I - ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - do Estado de Minas Gerais ou no Cadastro de Contribuintes de 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - em município 
mineiro; 
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11 - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de serviços 
na área de abrangência do Programa; 

641 

111 -apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviços caracterizada como estruturante nas atividades do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves; . 

IV - apresentar comprovação de atendimento a Plano Diretor da Area de 
Influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, se for o caso. 

Art. 4 o - São medidas para a efetivação do Programa: 
1 - concessão de beneficios, incentivos e facilidades fiscais estaduais, tais 

como: 
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS; 
b) regime de substituição tributária; 
c) transferência de créditos acumulados do ICMS; 
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias; 
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais; 
11 - criação de posto fazendário nas imediações do Aeroporto, 

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa; 
111 - inserção nos programas de financiamento com recursos de fundos 

estaduais existentes ou a serem criados; 
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos 

aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão temporária, 
entreposto industrial, estação aduaneira do interior e depósito especial 
alfandegado, na região do Aeroporto, destinados a dar suporte às operações 
de comércio ex1erior, em comum acordo com a União; 

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de desonerar de 
tributação estadual as operações e prestações internas e de importação 
realizadas por empresas participantes do Programa; 

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou entidade 
das administrações federal, estadual ou municipal. 

Art. 5° - O PRÓ-CONFINS será administrado por um Grupo Coordenador 
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

1 - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais- BDMG -; 
11 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN 

111 - Secretaria de Estado da Fazenda- SEF -; 
IV- Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI -; 
V- Minas Gerais Participações SA - MGI -; 
VI - Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -; 
VIl- Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerimonial; 
VIII- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
IX- Associação Comercial do Estado de Minas Gerais- ACM -; 
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X - INFRAERO- Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária; 
XI -Secretaria de Estado de Indústria e Comércio· 
XII- Secretaria de Estado de Turismo. ' 
§ 1° - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um dos 

órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do Estado. .. 
§ 2°- A participação das entidades de que tratam os incisos VIII, IX, X no 

Grupo Coordenador fica condicionada à adesão voluntária, que será 
formalmente manifestada ao Governador do Estado. 

Art. 6°- Compete ao Grupo Coordenador: 
I - realizar levantamentos e estudos, inclusive o Plano Diretor da Área de 

Influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, podendo, para tanto 
requisitar a participação de outro órgão ou entidade do Poder Executivo, be~ 
como solicitar a cooperação de órgãos e entidades dos níveis federal e 
municipal; 

11 : propor ao Governador do Estado alteração de legislação, com o objetivo 
de mcrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves; 

111- deliberar sobre os pedidos de enquadramento no Programa; 
IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme as diretrizes 

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo; 
. V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de unidade 
1ndustnal, comercial ou de prestação de serviços; 

_VI_ - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações 
publicas federal, estadual ou municipal. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 665/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da 

Mensagem no 94/99, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo 
a extinguir a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A -
DIMINAS. 

Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a proposição retorna a esta Comissão para receber 
parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que integra esta peça opinativa. 
Fundamentação 

Como já nos manifestamos no 1° turno, a extinção da Distribuidora de 
T1tulos e Valores Mobiliários Minas Gerais - S.A - DIMINAS - , entidade da 
administração indireta do Estado e componente do sistema estadual de 
finanças, nos termos do art. 4°, 111, "a", da Lei n° 12.984, de 1988, é 
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justificável em face do contrato que o Estado 'de Minas Gerais- celebrou 
com a União, em 18/2/98, para fins de refinanciamento de dívidas entre as 
partes contratadas. . -~ 

Por esse contrato, o Estado ficou impossibilitado de emitir novos títulos 
públicos no mercado interno,_ bem como atribuir. a suas instituições 
financeiras a administração de t1tulos estaduaiS e mumc1pa1s Junto a centra1s 
de custódia de títulos e valores mobiliários, enquanto a dívida financeira do 
poder público estadual for superior a sua re~eita líquida real. _ . 

Sendo assim, a DIMINAS perdeu sua razao de ser, ou seJa, negoc1ar btulos 
e valores mobiliários no mercado de ações. Ora, não podendo a DIMINAS 
exercer as atribuições para as quais .foi constituída, sua manutenção na 
estrutura organizacional do Poder Executivo contraria princípios de 
administração, notadamente o da razoabilidade, expressamente previsto no 
art. 13 da Constituição do Estado. Por esses motivos, reiteramos nosso 
posicionamento do 1° turno acolher o pedido do Go~ernador do Estado para 
promover a extinção da DI MINAS na forma legal cab1vel. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 665/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Chico Rafael, relator- Doutor Viana 

- Ivo José - Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 665/99 
Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Minas Gerais S.A- DI MINAS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado .a. extinguir a Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais SA - DIMINAS. 
Parágrafo único - A liquidação da sociedade se fará de acordo com o 

disposto nos arts. 206 a 208 e 21 O a 218 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e com o disposto no seu estatuto social. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 127/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 127/99, das Deputadas Maria José Haueisen e Maria 
Tereza Lara e do Deputado Rogério Correia, que autonza o Poder Execut1vo 
a instituir o Programa Estadual de Albergues para a Mulher Vítima de 
Violência e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 127/99 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de Albergues para 

a Mulher Vitima de Violência e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Estadual de 

Albergues para a Mulher Vitima de Violência, com o objetivo de colaborar 
para que as vitimas superem as situações de crise e carência psicossocial e 
de valorizar as potencialidades da mulher, despertando sua consciência de 
cidadania, desenvolvendo sua capacidade profissional e favorecendo sua 
reintegração à sociedade. 

Art. 2° - O Programa consiste na instalação de albergues, sob a 
responsabilidade de órgão do Poder Executivo vinculado à defesa dos 
direitos humanos. 

§ 1° - Os albergues oferecerão às mulheres vitimas de violência e a seus 
filhos menores: 

I -abrigo e alimentação; 
11 -assistência social, médica, psicológica e jurídica. 
§ 2° - Serão acolhidas, em caráter emergencial e provisório, em albergues 

mantidos especificamente para esse fim, as mulheres vitimas· de violência 
física, psicológica ou de qualquer outro tipo, cujo retorno ao domicílio habitual 
represente risco de vida, segundo avaliação e triagem feitas pelo órgão 
público competente, em conjunto com a Delegacia Especializada de Crimes 
contra a Mulher. 

Art. 3o - Para a implementação do Programa, o Poder Executivo poderá 
contar com a participação de entidades civis e governamentais de outras 
esferas que desenvolvam ações sociais de atendimento à mulher. 

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a habilitar e credenciar 
no Programa entidades que: 

I - se mostrem aptas e dispostas a assumir a administração e a 
manutenção de albergues no Estado e desenvolvam ações sociais de 
atendimento à mulher; 

11 - sejam declaradas de utilidade pública e reconhecidamente idôneas. 
Art. 4o - O Programa será implementado e mantido com recursos 

provenientes de: 
I - dotação orçamentária do Estado especifica para esse fim; 
11 - verbas originárias de convênios; 
111 - outras fontes. 
Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
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dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Maria Olivia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL· DO PROJETO DE LEI N° 569/99 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei n° 569/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a 
redação do art. 1° e do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.821, de 
22/7/92, e dá outras providências, foi aprovado em turno· único, com a 
Emenda no 1. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 569/99 
Altera a redação do art. 1° e do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.821, 

de 22 de julho de 1992, e da outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° e o parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.821, de 22 de 

julho de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação: . 
"Art. 1°- Fica instituída no Estado a Semana dos Rios e das Aguas, a ser 

comemorada, anualmente, no período compreeendido entre o primeiro e o 
segundo sabados do mês de agosto. 

Art. 2° .... 
Paragrafo único - Serão promovidas atividades comemorativas da Semana 

dos Rios e das Águas nas escolas estaduais e nas particulares 
inspecionadas pelo Estado.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 613/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 613/99, do Deputado Antônio Júlio, que acrescenta 
artigos a Lei n° 13.163, de 20/1/99, que promove a adequação da Lei 
Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais - IPLEMG - às normas constitucionais e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno . 

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

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

PROJETO DE LEI N" 613/99 
Altera dispositivos da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999, que promove 

a adequação da Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do 
Estado de Minas Gerais - IPLEMG - às normas constitucionais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 

1999, o seguinte § 2°, transformando-se seu parágrafo único em § 1°, o qual 
é acrescido do seguinte inciso IV: 

"Art.10- ................................................ . 
§ 10- ·················· ·················· ··············· 
IV - não serão considerados os períodos de tempo excedentes a trinta e 

cinco anos_ 
§ 2°- A aposentadoria de que trata este artigo dar-se-á: 
I - com proventos integrais, tomando-se por base o estipêndio de 

contribuição do Deputado, aos trinta e cinco anos de exercício de mandato 
eletivo e cinqüenta e três anos de idade; 

11 - com proventos calculados com base no estipêndio de contribuição do 
Deputado, correspondentes a 1135 (um trinta e cinco avos) por ano de 
exercício de mandato de Deputado, exigido o mínimo de oito anos como 
contribuinte do IPLEMG: 

a) por invalidez permanente que impossibilite ao parlamentar o exercício da 
função, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e decorrer de 
acidente ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, 
independentemente do período de carência e da idade, sendo o benefício 
calculado na forma deste inciso, com proventos iguais ou superiores a 60% 
(sessenta por cento) do estipêndio de contribuição; 

b) aos trinta e cinco anos de contribuição e cinqüenta e três anos de 
idade.". 

Art. 2°- O art. 13 da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescido 
dos seguintes §§ 2" e 3°, transformando-se seu parágrafo único em § 1 ": 

"Art.13- ...................................................... . 
§ 2° - Considera-se tempo de exercício de mandato eletivo o período de 

contribuição ao IPLEMG. 
§ 3o - Para fins de contagem de tempo de exercício de mandato, é 

facultada ao segurado a averbação do tempo correspondente aos mandatos 
eletivos municipais, estaduais· ou federais, que somente produzirá efeitos 
após o recolhimento da soma das contribuições previstas nos incisos 1 e 11 do 
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art. 5° desta lei, composta a reserva atuarial exigível, vedado o cômputo 
do tempo que tenha sido utilizado para efeito de aposentadoria por outro 
regime de previdência social, na forma do regulamento.". . . 

Art. 3°- Os arts: 16, 17 e 19 da Lei n° 13.163, de 20 de Janeiro de 1999, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16- Conceder-se-á pensão ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, 
por morte do contribuinte do IPLEMG, correspondente a 100% (cem por 
cento) do valor do benefício. . 

Parágrafo único - Para a concessão do benefício de que trata este artigo, 
fica dispensado o cumprimento do prazo de carência estabelecido no inciso li 
do§ 2° do art. 10 desta lei. : . . 

Art. 17 - Na hipótese de não existir o beneficiário a que se retere o rncrso I 
do art. 7° desta lei, a importância correspondente á pensão será distribuída 
em partes iguais aos dependentes a que se referem os incisos 11 e 111 do 
mesmo artigo, se houver. 

Parágrafo único - Na eventualidade da morte ou do casamento do 
pensionista, aplica-se o disposto no "caput" deste artigo, cessando o 
pagamento da pensão prevista no art. t6·caso inexistam dependentes. 

Art. 19 - Extinguindo-se a condição de dependente por emancipação, 
maioridade, casamento ou falecimento, será a pensão redistribuida aos 
demais, na forma do regulamento.". 

Art. 4° - O Capitulo V da Lei n.0 13.163, de 20 de janeiro de 1999, fica 
acrescido dos artigos a seguir redigidos, passando seus arts. 49 e 50 a 
vigorar como arts. 53 e 54: 

"Art. 49 - Fica suspenso o pagamento do beneficio do aposentado investido 
em novo mandato eletivo estadual ou federal. 

Parágrafo único - 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 estabelecidas nesta lei. 

Art. 50 - Ao segurado que, por disposição legal, estiver cumprindo tempo 
para o exercício da aposentadoria é garantido o beneficio assistencial 
durante o período, na forma do regulamento, desde que recolha a 
contribuição especifica. 

Parágrafo único - Terá direito ao beneficio assistencial, pelo prazo de um 
ano, após o término de seu mandato, o segurado obrigatório não reeleito que 
não se enquadre na condição definida no "caput" deste artigo,- mediante o 
recolhimento da contribuição específica. 

Art. 51 -Aplica-se o disposto no inciso I do art. 8° da Lei n° 7.855, de 17 de 
novembro de 1980, ao ex-contribuinte do IPLEMG, bem como ao· segurado 
da 143 Legislatura, desde que preenchido o requisito da idade mínima de 
cinqüenta anos, na forma do regulamento, vedado, em qualquer 
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circunstância, o cômputo de tempo ficto. 

Art. 52- Para compor a reserva técnica do Instituto, de responsabilidade do 
Poder Público, nos termos do art. 11 da Lei n° 6.258, de 13 de dezembro de 
1973, e da legislação em vigor, a Assembléia Legislativa também repassará 
recursos ao JPLEMG, para cumprimento do exigível atuarial, em face do que 
dispõe o inciso XXXVI do art. 62 da Constituição do Estado.". 

Art. 5° - A Mesa da Assembléia fará publicar, no órgão oficial dos Poderes 
do Estado, no prazo de sessenta dias contados da data da publicação desta 
lei, texto consolidado da Lei n° 13.163, de 20 de janeiro de 1999. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, de de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Aílton Vilela. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO W 1 AO PROJETO DE LEI N° 358/g9 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n° 358/99 torna 

obrigatória a notificação ao órgão executivo de trânsito dos recursos julgados 
procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI - e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 29/5/99, a proposição foi distribuída 
às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, sendo 
que a primeira deixou de emitir parecer em virtude da perda de prazo, e a 
segunda opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. 

Agora o projeto volta a esta Comissão, para a análise do Substitutivo n° 1, 
apresentado pelo autor. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei n° 358/99, na sua forma. original, considera a Junta 

Administrativa de Recursos e Infrações - JARI - a única instância 
administrativa. Contudo, existe outra instância administrativa, o Conselho 
Estadual de Trânsito. 

Segundo a justificação apresentada pelo autor, o Substitutivo n° 1 tem por 
objetivo "suprir a omissão quanto à 2• Instância Administrativa e propõe seja 
evitada a duplicidade de fiscalização nos municípios que tiverem fiscalização 
própria". 

Primeiramente, julgamos oportuna e perfeitamente cabível a modificação 
que visa a acrescentar a 2• Instância Administrativa. Entretanto, discordamos 
da redação dada a alguns dispositivos que tratam do registro de transgressão 
disciplinar para fins de bloqueio de promoção ou de gratificação e também 
para aplicação das penalidades previstas em leis, decretos e regulamentos. 

Entendemos que o agente de trânsito é passível de erro, e simplesmente 
puni-lo, sem o devido direito de defesa, fere os princípios constitucionais. 
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Mesmo estando investidos do poder de polícia, os agentes de trânsito 

não podem nem devem cometer arbitrariedades ou mesmo abuso de 
autoridade, devendo agir legalmente e com profissionalismo. 

Desse modo, ·levando em conta o princípio da ampla defesa e do 
contraditório e visando a aprimorar o Substitutivo n° 1, apresentamos o 
Substitutivo no 2. 

Conclusão. 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo n° 1 e 

apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 2. 
SUBSTITUTIVO N° 2 

Torna obrigatória a notificação ao órgão executivo de trânstto dos recursos 
julgados procedentes pelas instâncias administrativas ou judiciais e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os órgãos administrativos do Estado responsáveis pela 

deliberação sobre recursos propostos contra penalidades aplicadas em 
virtude de infrações às leis de trânsito notificarão ao órgão executivo de 
trânsito o teor das decisões exaradas. 

Art. 2° - Recebida a notificação de que trata o art. 1°, quando se referir a 
recurso provido, a autoridade responsável pelo órgão executivo de trânsito 
tomará as medidas disciplinares cabíveis contra o agente de trânsito 
responsável pela autuação. 

Art. 3° - Quando a penalidade for revista por decisão da justiça, a 
autoridade responsável pelo órgão executivo de trânsito adotará as medidas 
previstas no art. 2°, com base em cópia do mandado judicial que determinar o 
cancelamento da multa. 

Art. 4° - Os lançamentos feitos nas fichas funcionais dos agentes de 
trânsito relativos a transgressão disciplinar serão considerados para fins de 
bloqueio de promoção ou de gratificação ou, ainda, para aplicação das 
penalidades previstas em lei, decreto e regulamento, assim como para a 
demissão do servidor público por insuficiência de desempenho, prevista na 
Emenda à Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998. 

Art. 5°- A atribuição de fiscalizar e autuar em matéria de trânsito, exercida 
com exclusividade por agentes funcionalmente competentes, será efetivada 
dentro dos limites geográficos e nos horários estabelecidos em escala de 
serviço. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor 

Viana - Agostinho Patrús . 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1 A 7 AO PROJETO DE LEI N°. 
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e 
carcerários. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e à Comissão 
de Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente à matéria. 

Durante a discussão da matéria no 1 o turno, no Plenário, foram 
apresentadas as Emendas n°s 1 a 7, sobre as quais compete a esta 
Comissão emitir seu parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição preconiza o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 

policiais e carcerários, como tais consideradas todas as repartições 
pertencentes à estrutura das Secretarias de Estado da Segurança Pública, da 
Justiça e da Polícia Militar. 

O art. 2° do projeto distingue entre as autoridades que poderão adentrar 
nesses estabelecimentos sem prévia comunicação, e aquelas cujo acesso 
fica condicionado à prévia comunicação à autoridade responsável pelo 
estabelecimento, listando no primeiro grupo os Senadores da República, os 
Deputados Federais e Estaduais, os representantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil credenciados pelo Presidente da entidade, os Prefeitos 
Municipais e Vereadores, nos estabelecimentos situados nos municípios em 
que cumprem seus mandatos. No segundo grupo, incluem-se os membros do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos, os membros do Conselho Estadual 
de Defesa Social e os titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos 
humanos ou representante por eles designado. 

A Emenda n° 1 tem em vista aprimorar a redação do art. 1°, sem alterar-lhe 
o conteúdo. Entretanto, a própria emenda está a merecer reparos, porquanto 
a alteração por ela preconizada incide tão-somente sobre o "caput" do art. 1°, 
preservando-lhe o parágrafo único, circunstância que não se acha bem 
caracterizada pelo texto da emenda. Assim, em nome da boa técnica 
legislativa, apresentamos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, a qual se refere 
apenas ao "caput" do referido artigo, afastando, assim, a impropriedade 
apontada. 

Também as Emendas n°s 5 e 6 são de natureza técnica. A primeira incide 
sobre o parágrafo único do art. 1°, alterando a expressão "Secretaria de 
Estado da Justiça" para "Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos". Com efeito, trata-se de nova denominação constante da Lei n° 
12.986, de 1998, razão pela qual somos pela aprovação da Emenda n° 5. Já 
a Emenda n° 6 visa a introduzir no projeto dispositivo que remete a 
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regulamentação da matéria ao Poder Executivo, com o que concordamos, -~"y 
pois tal regulamentação facilitará a execução e a boa compreensão da lei. - . 

A Emenda n° 3. incide sobre o art. 2°, alterando-lhe a redação de modo a 
incluir entre as autoridades que podem adentrar os estabelecimentos policiais 
e carcerários sem prévia comunicação o Ouvidor da Policia do Estado ou " 
representante por ele designado, e, entre aquelas que devem comunicar 
previamente a autoridade responsável pelo estabelecimento, os titulares de 
entidades civis de defesa dos direitos humanos que comprovadamente 
estejam em funcionamento no mínimo, por dois anos, ou representantes por 
eles designados. Entendemos mais do que oportuna a inclusão do Ouvidor 
da Polícia do Estado entre tais autoridades, o que em muito facilitaria o 
desempenho de suas funções. O mesmo se diga quanto aos titulares de 
entidades civis, uma vez que a participação da sociedade civil na fiscalização 
dos atos do Poder Público é sempre bem-vinda. Além disso, a emenda 
propõe o prazo mínimo de duas horas para que se dê a prévia comunicação 
ao responsável pelo estabelecimento a ser visitado. Com efeito, segundo o 
texto original da proposição, exigé-se tão-somente a prévia comunicação, 
sem contudo a fixação de um prazo para que esta se dê com uma 
antecedência mínima, o que acaba por esvaziar o conteúdo da disposição, 
dificultando a sua aplicação. Acolhemos, assim, a previsão de tal prazo. 
Contudo, entendemos que os Vereadores deveriam figurar entre as 
autoridades que devem ter livre acesso aos estabelecimentos carcerários e 
policiais mediante prévia comunicação, razão por que formulamos a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. 

Já as Emendas n°s 2 e 4 propõem alterações no art. 2° do projeto de modo 
a modificar o rol de autoridades a terem livre acesso aos estabelecimentos 
policiais e carcerários. Como nos pronunciamos favoravelmente à aprovação 
da Subemenda n° 2 à Emenda n° 3, incidente sobre tal artigo, essas 
emendas estariam prejudicadas. O mesmo se diga quanto à Emenda n° 7, 
que incide sobre o mesmo artigo e propõe o prazo de cinco dias úteis para 
que se dê a prévia comunicação nele prevista.· 

Conclusão 
À vista das razões aduzidas, somos pela aprovação da Subemenda n° 1 à 

Emenda n° 1, da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, a seguir apresentadas, e 
das Emendas n°s 5 e 6, ficando prejudicadas as Emendas n°s 2, 4 e 7. 

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o- É garantido o livre acesso das autoridades a que se refere esta lei 

aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado." 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes: à 
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a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados Estaduais; 
b) Prefeitos Municipais, nos estabelecimentos situados nos municípios em 

que cumprem seus mandatos; 
c) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de 

Minas Gerais, credenciados pelo Presidente da entidade, nos termos das 
normas específicas vigentes; 

d) Ouvidor da Polícia do Estado ou representante por ele designado_ 
11 - mediante prévia comunicação, até duas horas antes da visita, à 

autoridade responsável pelo estabelecimento: 
a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 
c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos ou 

representantes por eles designados; 
d) titulares de entidades civis de defesa dos direitos humanos que 

comprovadamente estejam em funcionamento, no mínimo, por dois anos, ou 
representantes por eles designados; 

e) Vereadores, nos estabelecimentos situados nos municípios em que 
cumprem seus mandatos.". 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Doutor Viana, relator- Ivo José -

Sargento Rodrigues. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 396/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe 
institui, no âmbito da administração pública, o Programa Estadual de 
Reciclagem de Papel. 

Publicado, foi o projeto analisado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade. 

A seguir, a matéria foi encaminhada às Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram por sua 
aprovação. 

Incluído na ordem do dia para discussão e votação de 1° turno, em 
Plenário, o projeto recebeu o Substitutivo n° 1, o qual foi encaminhado a esta 
Comissão para receber parecer, nos termos dó art. 188, § 2°, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela institui o Programa Estadual de Reciclagem de 

Papel, visando ao reaproveitamento do papel utilizado pelos órgãos públicos 
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estaduais, de qualquer dos Poderes do Estado. 

Nos termos da proposição original, o Programa abarcaria apenas a adoção 
de medidas que tivessem por objetivo o reaproveitamento do papel utilizado 
pelos órgãos públicos estaduais. · 

o substitutivo em comento amplia a atuação do Programa, estendendo a 
reciclagem a todos os materiais utilizados no âmbito da administração pública 
do Estado, prevendo a adoção de padrões de consumo sustentável, por meio 
da redução, reutilização e reciclagem de materiais, especialmente o papel. 

A ampliação do Programa trará maiores beneficios para a administração 
pública, uma vez que não só o papel como também outros materiais podem 
ser reaproveitados e reciclados, propiciando uma economia generalizada. 
Isso vai ao encontro do objetivo do projeto, que é evitar o desperdício e 
estimular a reciclagem com vistas à proteção do meio ambiente. 

Para alcançar os objetivos propostos pelo Programa, o projeto original 
prevê a realização de campanhas educativas com vistas a orientar os 
servidores públicos sobre a necessidade de reciclagem do papel, bem como 
sobre as técnicas de separação e identificação do papel a ser reciclado. 
Prevê, ainda, a criação de grupos de trabalhos destinados a sistematizar a 
coleta de papel para reciclagem e sua reutilização no âmbito dos órgãos 
públicos. Entretanto, tais previsões não foram contempladas no substitutivo 
em análise, embora sejam de grande valia para a implementação do 
Programa. 

Assim, visando a aprimorar o Substitutivo n° 1, apresentamos o Substitutivo 
n° 2, ao final deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 396/99 na 

forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 2 

Institui, no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais, o 
Programa Estadual de Economia de Material e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 '- Fica instituído o Programa Estadual de Economia de Material, 

destinado à adoção de padrões de consumo sustentável pela administração 
pública do Estado de Minas Gerais, por meio da redução, reutilização e 
reciclagem de materiais utilizados no serviço público. 

Art. 2°- Para a execução do Programa a que se refere o artigo anterior, 
caberá ao poder público: ' 

I - empreender estudos voltados para a adoção de padrões sustentáveis de 
consumo de material no âmbito da administração pública estadual; · 

11 - apreciar e deliberar sobre propostas de redução do gasto com material, 
preservando a qualidade dos serviços prestados; 

111 - coordenar e avaliar a implementação dos projetos de redução. de 
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gastos com materiais; 

IV - realizar campanhas educativas destinadas a orientar os servidores 
públicos sobre a necessidade de reciclagem do papel utilizado no ambiente 
de trabalho, bem como sobre as técnicas de separação e identificação do 
papel para reciclagem; 

V - criar grupos de trabalho destinados a sistematizar a coleta de material 
destinado à reciclagem e sua reutilização no âmbito dos diversos órgãos 
públicos; 

VI - celebrar parcerias com entidades não governamentais, destinadas à 
reciclagem do material utilizado na administração pública; 

VIl - realizar concorrência pública destinada à seleção das empresas que 
se incumbirão do recolhimento e da reciclagem do material coletado. 

§ 1°- O Poder Executivo criará comissão, composta de representantes dos 
diversos órgãos públicos estaduais, destinada ao gerenciamento das 
medidas a que se refere este artigo. 

§ 2°- Para a consecução do disposto no parágrafo anterior, caberá à 
comissão coletar e organizar informações e elaborar relatórios sobre o 
consumo de material na administração pública estadual, estimulando o 
intercâmbio entre os diversos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta do Estado. 

Art. 3°- Fica instituído o Prêmio Estadual de Economia e Reciclagem de 
Material, atribui do, anualmente, ao órgão público ou à entidade que obtiver 
os melhores índices percentuais de redução da despesa com material 
administrativo, na forma do disposto nesta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Doutor 

Viana - Arlen Santiago. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 2 E 3 AO PROJETO DE LEI N° 

479/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe objetiva 

autorizar o Poder Executivo a conceder a servidor público inativo o direito à 
percepção de proventos com base no vencimento correspondente à jornada 
de trabalho de 40 horas semanais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/8/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, ele o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, 
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oportunamente apresentada. · . 

Quanto ao mérito, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto com a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que apresentou. 

Esgotado o prazo regimental da Comissão de Fiscalização Financeira para 
0 exame da matéria, a proposição foi encaminhada ao Plenário, sem parecer 
desta Comissão, para discussão e votação em 1° turno. 

Durante a discussão, foram apresentadas as Emendas n°s 2 e 3, razão 
pela qual retoma a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer sobre 
as referidas emendas. 

Fundamentação 
A Emenda n° 2 visa à correção do. tratamento dispensado a uma 

determinada categoria de servidores aposentados, notadamente os que 
pertencem à classe de Especialista de Educação e que não foram 
beneficiados com o disposto no art.· 48, "caput", do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e na Lei n° 11.050, de 19/1/93, art. 35, § 1°, no 
que concerne à remuneração pela jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

o referido dispositivo constitucional trata da opção pelo regime de 40 horas 
semanais assegurada ao ocupante de cargo da classe de Especialista de 
Educação em determinado prazo. 

Já o art. 35, § 1°, da citada lei assegurou ao servidor aposentado em cargo 
da classe de Especialista de Educação, em data anterior à promulgação da 
Constituição do Estado, o direito à percepção de proventos com base no 
vencimento correspondente à jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

A emenda em exame se refere, pois, aos servidores que não puderam 
fazer a opção de que trata o dispositivo constitucional por razões burocráticas 
da administração, uma vez que já tramitavam na repartição pública 
responsável os processos de contagem de tempo de aposentadoria desses 
servidores. 

Ademais, também não lhes foi reconhecida a aposentadoria para fins de 
revisão dos proventos, quando da edição da Lei n° 11.050, de 1993. 

Por estas razões reconhecemos a conveniência e oportunidade da 
emenda em exame: a fim de que se co"rrija a injustiça praticada em 
decorrência da sistemática adotada em face das normas mencionadas. 

Assim, justifica-se a disposição contida no parágrafo único do artigo objeto 
desta emenda, o qual também visa a corrigir o tratamento dispensado às 
servidoras aposentadas no cargo de Orientador Técnico, atualmente 
denominado de Supervisor Pedagógico, nível 6. Trata-se de um número 
reduzido de servidoras aposentadas que não recebem os proventos 
correspondentes aos vencimentos do cargo atual, ou seja, de Supervisor 
Pedagógico, nível 6, uma vez, que para a revisão dos respectivos proventos, 
nos termos do Aviso n° 1/94, da Secretaria de Estado de Recursos Humanos 
e Administração, estabeleceram-se condições contrariando o preceito 
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constitucional.de aplicação imediata. 

A Emenda n° 3 trata do pagamento da diferença correspondente à 
aplicação do art. 1° da proposição, o qual poderá ser feito em até seis 
parcelas, medida que julgamos oportuna. 

Entretanto, a proposição não prevê a retroatividade dos seus efeitos, razão 
pela qual impõe-se a apresentação da Emenda n° 4, apresentada ao final 
deste parecer, a fim de se complementar o disposto na Emenda n° 3. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação das Emendas n°s 2 e 3 ao Projeto de Lei 

n° 479/99 e apresentamos a Emenda n° 4. 
EMENDA N°4 

Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte parágrafo único: 
"Art. 1° .... 
Parágrafo único - O direito à percepção de proventos com base no 

vencimento correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas 
semanais de que trata o "caput" deste artigo fica assegurado a partir da data 
da publicação do Decreto n° 36.737, de 31 de março de 1995.". 

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Arlen 

Santiago- Agostinho Patrús - Doutor Viana. 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 401/99 

Cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arquitetônico- FUNPAT- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT -, com o objetivo de possibilitar 
a captação e a alocação de recursos financeiros destinados à conservação, 
restauração ou reconstrução de bens de valor histórico, artístico e 
arquitetônico do Estado, representativos da cultura mineira em suas diversas 
manifestações, contextos e épocas. 

Art. 2°- O Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -, mediante resolução, definirá os 
critérios pelos quais serão identificados como de interesse cultural os bens de 
que trata esta lei. 

Art. 3° - Na realização de obra de conservação, restauração ou 
reconstrução de bem integrante do patrimônio histórico, artístico e 
arquitetônico, será observado o disposto no art. 7° da Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994. 

Art. 4°- Poderão ser beneficiários do FUNPAT: 
I - órgão ou entidade pública ou privada que desenvolva atividades de 

elaboração, criação, implantação ou execução de projeto ou programa 
especial de conservação, restauração ou reconstrução dos bens de valor 
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histórico, artístico e arquitetônico, representativos da cultura mineira, ou 
que a elas destinem recursos financeiros; 

11 - entidade pública ou privada sem fins lucrativos que desenvolva 
programa ou projeto de instalação de sistema de segurança contra incêndio 
em monumento tombado; integrante do patrimônio histórico do Estado; 

111 -pessoa fisica ou jurídica proprietária de bem tombado. 
Art. 5°- O FUNPAT, de natureza e individuação contábeis, atuará por meio 

de liberação de recursos, observdas as seguintes condições: 
1 - apresentação, pelo benficiário, de projeto e plano de trabalho, 

adequados aos requisitos previstos no art. 7° da Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994; 

11 -demonstração da viabilidade técnica do projeto e do plano de trabalho e 
sua adequação aos objetivos de recuperação de bem de valor histórico, 
artístico e arquitetônico representativo da cultura mineira; 

111 -aprovação do projeto e do plano de trabalho pelo órgão gestor. 
Art. 6°- São recursos do FUNPAT: 
1 -resultados de aplicações financeiras das disponibilidades temporárias; 
11 -doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados; 
111 -dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais; 
IV - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades 

públicas; 
V - produtos de incentivos fiscais instituídos a favor dos bens descritos no 

art. 1 °; 
VI - produtos dos concursos de prognósticos referentes às extrações 

especiais mencionadas no art. 7° desta lei; 
Vil - recursos provenientes de operações de crédito externo de que o 

Estado seja mutuário; 
VIII - outros recursos. 
Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no Programa de 

Concursos de Prognósticos do Estado, extrações especiais cujo produto seja 
destinado ao FUNPAT. 

Art. 8°- Os recursos do FUNPAT serão depositados em conta específica do 
agente financeiro. 

§ 1°- Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo 
em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda de poder 
aquisitivo da moeda. 

§ 2° - O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no término de cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício segu·lnte, a seu crédito. 

Art. go- Os demonstrativos financeiros do FUNPAT obedecerão ao disposto 
na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994 e às normas gerais e 
específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 10 - O FUNPAT terá como órgão gestor a Secretaria de Estado da 

~~--------------------------------------------------~ 
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Cultura, e como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais - BDMG. 

§ 1 o- São atribuições da Secretaria de Estado da Cultura: 
a) examinar e aprovar os projetos e os planos de trabalho apresentados; , 
b) providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do 

Fundo, antes de sua aplicação; 
c) organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar 

sua execução e a aplicação das disponibilidades de caixa em papéis da 
dívida pública estadual e em títulos de instituições financeiras oficiais do 
Estado; 

d) responsabilizar-se pela execução do cronograma físico-financeiro do · 
projeto ou atividade orçamentária, em articulação com o agente financeiro; 

e) autorizar a liberação de recursos. 
§ 2°- São atribuições do agente financeiro: 
a) aplicar os recursos do Fundo; 
b) aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa; 
c) emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua 

disposição. 
§ 3°- Cabe à Secretaria de Estado da Cultura dispor sobre a aplicação das 

disponibilidades transitórias de caixa do Fundo e supervisionar a atuação do 
agente financeiro. 

§ 4° - O agente financeiro do FUNPAT fará jus à remuneração de 1% (um 
por cento) ao ano, calculada sobre a movimentação financeira no período. 

Art. 11 - Integram o grupo coordenador do Fundo o Presidente do Conselho 
Curador do Instituto Estadual do Patrimõnio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais- IEPHA-MG- e um representante: 

I -da Secretaria de Estado da Cultura; 
li- da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
111 -da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV- do Agente Financeiro do Fundo; 
V- da Assembléia Legislativa do Estado; 
VI - do Instituto Estadual do Patrimõnio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais- IEPHA-MG; 
VIl -do Corpo de Bombeiros Militar; 
VIII -do Minstério Público Estadual. 
Art. 12- Compete ao grupo coordenador do FUNPAT: 
I -aprovar a política geral de aplicação dos recursos do Fundo, conforme 

as diretrizes . estabelecidas nos planos de ação governamental e nas 
deliberações do Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -; 

li- acompanhar a execução orçamentária do Fundo; 
111 - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do Fundo quando 
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necessário. . . . . 
Art. 13 - A fiscalização financeira e orçamentaria do FUNPAT, 1nterna 1 e 

externa, será exercida, respectivamente, pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e pela Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas" 
do Estado. · _ 

Art. 14- O FUNPAT terá prazo indeterminado de duraçao. . 
Art. 15 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta d1as contados 

da data de sua publicação. _ . _ 
Art. 16 - As despesas decorrentes da aplicaçao desta le1 correrao por conta 

de dotações consignadas no orçamento do Estado. . _ 
Art. 17- Esta lei entra em vigor na data de sua publ1caçao. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1999. 
Maria Olívia 
Justificação: Este substitutivo tem por objetivo co~ferir à proposição uma 

nova estrutura, mantidos, contudo, os lineamentos bas1cos do Projeto de Lei 
n° 401/99. . 

As funções atribuídas ao Conselho Estadual de Cultura foram transfendas 
para 0 Conselho Curador do ~EPHA P?rque, p?r se tratar de ~undo voltado 
para a recuperação do patnmomo h1stonco, art1st1co e arqu1tetomco, parece-
nos ser o mais apto a assumi-las. _ 

Foi também inserido no projeto dispositivo autorizando o Poder Executivo a 
criar, no Programa de Concursos de Prognósticos do Estado, extraçoes 
especiais cujo produto será destinado ao FUNPAT. A med1da reveste-se de 
grande importância porque possibilita a geração de recursos para o Fundo. 

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 523/99 
Altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, que cria o 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 2" da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes incisos IV e V: 
"Art. 2°- .......................................... .. 
IV - à execução de programas que visem a incentivar a . produção, a ·: 

industrialização e a comercialização de determinado produto agncola; 
v - à execução de programas que visem à criação de em~regos e ao 

aumento da renda do meio rural, especialmente por me1o de açoes voltadas 
para 0 pequeno e para o médio produtor". ·· . 

0 
•• . · 

Art. 2°- Os incisos 11 a VI do art. 7° e o inciso I do art. 12 da Le1 n 11.744, 
de 16 de janeiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: • · 

"Art. 7°- ....................................... , , 
li -financiamentos para investimentos fixos e semifixos con; prazo max1mo 

de 15 (quinze) anos, incluída a carência que será de, no max1mo, 5 (cmco) 

~L_ ______________________________________ __J 
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anos; 

111 -financiamentos para custeio agrícola e para capital de giro das pessoas 
jurídicas com prazo máximo de 2 (dois) anos, incluída a carência que será 
de, no máximo, 12 (doze) meses; 

IV - reajuste monetário na forma definida pelo Poder Executivo para cada 
programa a ser sustentado pelo Fundo; 

V- taxa de juros de, no máximo, 12% (doze por cento) ao ano, na forma 
definida pelo Poder Executivo para cada programa sustentado pelo Fundo, 
garantida a concessão de faixas diferenciadas que beneficiem os pequenos e 
os microprodutores; 

VI - garantias reais ou fidejussórias, isoladas ou cumulativas, a critério do 
agente financeiro;"_ 

"Art. 12- ............................. . 
I - analisar, do ponto de vista da viabilidade técnica e econom1ca, os 

programas de que trata o art. 2° desta lei e decidir sobre o enquadramento do 
Fundo". 

Art. 3°- Os arts. 8°, 10 e 11 da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - O FUNDERUR terá como gestora a Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como agente financeiro o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG. 

§ 1°- O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação 
de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar a cobrança dos 
créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer às medidas 
administrativas e judiciais necessárias. 

§ 2°- O agente financeiro fará jus a comissão de 3% a.a. (três por cento ao 
ano), a título de remuneração pela prestação de serviço, incluída na taxa de 
juros e incidente sobre o saldo devedor reajustado dos financiamentos. 

§ 3° - Poderá ser definida, também, em cada programa uma taxa de 
abertura de crédito de, no máximo, 2% (dois por cento) do valor do 
financiamento. 

'§ 4°- O agente financeiro poderá celebrar convênios com outras entidades 
públicas do Estado para operac·,onalização dos financiamentos, desde que a 
remuneração da entidade conveniada, se houver, esteja incluída nas 
remunerações do agente financeiro citadas nos§§ 2° e 3° deste artigo. 

§ 5°- Fica o agente financeiro autorizado a transigir, para efeito de acordo, 
em caso de inadimplemento, observados os critérios estabelecidos em cada 
programa, excluídos os casos comprovados de sonegação fiscal. 

Art. 1 O- Compete ao agente financeiro do Fundo: 
I -analisar os pleitos de financiamento; 
11 - deliberar sobre o enqúadramento dos pleitos de financiamento no 

âmbito dos programas e ações sustentados pelo Fundo. podendo, para tanto, 

r 
i 
f 

z « 
I 

" " ;; 
E .g 
.E .. 
'O 

" .. 

661 
consultar o Grupo Coordenador e o CEPA; , ... _ 

111- aplicar os recursos do Fundo obedecendo ao disposto nos arts. 5°, 6°.e 
7° desta lei; 

IV - decidir sobre a aprovação dos pleitos de financiamento e contratar as 
operações aprovadas; v- aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, conforme 
definições da Secretaria de Estado da Fazenda; 

VI - promover a cobrança dos créditos concedidos em todas as instâncias, 
inclusive na esfera judicial; 

VIl • emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados á sua 
disposição, encaminhando-os à gestora do Fundo. 

Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador 1 (um) representante de cada um 
dos seguintes órgãos e entidades: 

1 -Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
11 -Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
IV- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -; 
v - Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -. eleito por sua 

Plenária; 
VI - órgão ou entidade integrante do Sistema Operacional da Agricultura, a 

ser indicado pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.". 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso IV 

do art. 9° e o inciso 111 do art. 12 da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995_ 
Justificação: O FUNDERUR foi instituído como instrumento da política 

estadual de apoio ao desenvolvimento das comunidades rurais_ O Projeto de 
Lei n° 523/99 tem por escopo imprimir maior dinamismo às ações do Fundo, 
de forma a ampliar seu campo de atuação visando ao atendimento de 
pequenos produtores e suas associações. 

Ocorre que, nos termos do citado projeto, percebe-se, nas modificações 
desejadas, a intenção de dispensar o Conselho Estadual de Política Agrícola 
-CEPA- de vários procedimentos exigidos pela lei em vigor. 

Ora o CEPA teve origem em proposta colhida no Seminário Legislativo 
sobre' Política Agrícola e Agrária - Minas Terra. promovido pela Assembléia 
Legislativa em 1992, o qual contou com a participação de cerca de 400 
representantes de 52 entidades ligadas ao setor rural, entre instituições 
públicas e privadas. Considerando-se, então, a forma como surgiu e que o 
papel fundamental de um conselho é assegurar a participação da sociedade 
civil na formulação do planejamento e no acompanhamento da execução das 
políticas públicas, entendo que sua participação deva ser fortalecida, não o 
contrário . 

~~--~~---------------------------------------------------' 
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. Por esses motivos, apresento este substitutivo, com vistas a preservar 0 
Importante papel do CEPA no âmbito do FUNDERUR. 

Sala de Reuniões, 8 de dezembro de 1999. 
Mauro Lobo 

EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 257/99 
Dá nova redação ao § 1 o do art. 5°, ao inciso IX e ao § 2° do art. 6°, 

acrescentando, após a palavra "estágio", a palavra "remunerado" e 
acrescentando o seguinte§ 4° ao art. 5°: 

"Art. 5°- ................................................... . 
§ 4°- Para garantir a continuidade dos estudos, os estagiários deverão ter 

uma jornada de trabalho não superior a seis horas diárias". 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1999. 
Edson Rezende 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 7/12/99, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Gil Pereira, dando ciência do falecimento do Sr. Mário Ribeiro 

da Silveira, ocorrido em 7/12/99, em Montes Claros.(- Ciente. Oficie-se.) 
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ATA DA 103" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ãngelo, Gil Pereira, 

Márcio Kangussu, Antônio Carlos Andrada e Hely Tarqüinio 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Oficio n° 9/99, do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado - Oficios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 738 a 742/99 - Requerimentos n°S 992 a 
1.002/99 - Requerimentos dos Deputados Anderson Adauto, Sebastião 
Costa, Wanderley Ávila e outros, Arlen Santiago e outros, Chico Rafael, José 
Milton e Alberto Pinto Coelho e da Comissão de Defesa do Consumidor -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de 
Assuntos Municipais, do Trabalho, de Transporte, de Educação e de 
Administração Pública e dos Deputados Mauri Torres, Maria Olívia, 
Wanderley Ávila, Gil Pereira e Miguel Martini - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Fábio A velar, lrani Barbosa, Amilcar Martins, Carlos Pimenta 
e Durval Ãngelo - Questão de ordem - 2" Parte (Ordem do Dia): 1 • Fase: 
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar n° 56 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos:. Requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho· decisão da Presidência - Requerimentos dos Deputados Chico 
Rafael.' José Milton, Arlen Santiago e outros e Wanderley Ávila e outros; 
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 127, 149, 172, 699, 203, 497, 569, 613, 423, 
364, 448, 583 e 623/99; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor; aprovação -
Requerimento do Deputado Sebastião Costa; aprovação; declaração de voto 
- Requerimentos n°s 580, 609, 623, 628, 629. e 829/99; aprovação - 2" Fase: 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições>> 
Inexistência de "quorum" qualificado para votação de propostas de emenda à'' 
Constituição- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 89/99; requerimento 
da Deputada Maria José Haueisen; aprovação do requerimento; verificação 
de votação; rejeição; declarações de voto; discursos dos Deputados Adelmo 
Carneiro Leão e Durval Ãngelo; requerimento do Deputado Hely Tarqüinio; 
discurso do Deputado João Leite; rejeição; verificação de votação; ratificação 
da rejeição; declaração de voto; discursos dos Deputados João Leite, Maria 
Tereza Lara, Maria José Haueisen e Antônio Roberto; requerimento do 
Deputado João Leite; discurso do Deputado João Leite; questões de ordem; 
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existência de "quorum" para discussão - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 181/99; apresentação das Emendas n°s 3 a 9; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
29199; apresentação do Substitutivo n° 2 e das Emendas n°s 1 e 2· 
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo ~ 
as emendas à Comissão de Assuntos Municipais - Discussão, em 1° turno, 
do Projeto de Lei n° 678/99; encerramento da discussão - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 51199; apresentação das Emendas n°s 4 a 19; 
encerramento da discussão - Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Andrade -Antônio Carlos Andrada 
-Antônio Júlio -Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais 
- Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão- Elmo Braz- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Leite -João Pinto Ribeiro -Jorge Eduardo de Oliveira -José Henrique - José 
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo. 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira -Wanderley Ávila. . 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) Às 14h10min, a lista de 

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

1' Parte 
1' Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Márcio Kangussu. 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

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

-O Deputado Dilzon Melo, 1°:Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 
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W 9/99, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, encaminhando cópia das informações prestadas pela diretoria" 
competente desse órgão, acerca da situação da análise das contas do 
Governo do Estadõ referentes ao exercício financeiro de 1998, bem como 
acerca do relatório conclusivo da inspeção feita por técnicos dess_a Corte na 
construção de barragens na região semi-árida do Estado. (- A CPI das 
Barragens.)· · · .. 

Da Sra. Margareth Spangler Andrade, Secretária de Ciência e Tecnologia, 
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que o parecer técnico sobre. o Projeto de Lei n° 513199 foi 
encaminhado ao Secretário Adjunto da Casa Civil. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 556199.) 

Do Sr. Luiz Gonzaga de Souza, Presidente da Cãmara Municipal de Passa-
Tempo, solicitando seja mantido o teto financeiro do SUS para Santo Antôni? 
do Monte, em especial, para a Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia.(- A 
Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG (3), informando, 
em atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, que os pedidos 
de asfaltamento das estradas que ligam o Município de Porteirinha a Pai 
Pedro e a Serranópolis e o Município de Monte Azul a Gameleiras não 
poderão ser atendidos no momento, em razão da escassez de recursos e do 
alto custo das obras. 

Do Sr. Marcus Pestana, Chefe de Gabinete do Ministro das Comunicações, 
informando sobre a impossibilidade de comparecer à reunião da CPI do IPSM 
em 7 de dezembro.(- À CPI do IPSM.) 

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da Federação das Associações 
Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas 
Gerais- FEDERAMINAS -,solicitando empenho.na aprovação do Projeto de 
Lei n° 90199. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 90199.) 

Do Sr. Haroldo Alves Timponi, Diretor Administrativo do Hospital Espírita 
André Luiz, em atenção a requerimento da Comissão de Administração 
Pública, encaminhando relação, datada de 29j11199, dos militares e seus 
dependentes internados no referido hospital. (- A Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Wanderley Marques do Carmo, de Contagem, apresentando 
denúncias contra policiais civis e militares e contra o Prefeito Municipal de 
São Joaquim de Bicas.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

2' Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente . 
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI N° 738/99 

Declara de utilidade pública o Hospital de São Vicente de Paulo de Mercês, 
com sede nesse município. 

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

Paulo de Mercês, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1g99. 
Luiz Fernando Faria 
Justificação: O Hospital de São Vicente de Paulo de Mercês é vinculado ao 

Conselho Central de Barbacena da Sociedade São Vicente de Paulo. Tem 
por finalidade a prática da caridade por meio da assistência social e 
promoção humana. 

Visando lograr tal objetivo, presta assistência médica, ambulatorial e 
hospitalar, além de fornecer, na medida do possível, medicamentos aos 
doentes sem condições financeiras. Atendendo gratuitamente pessoas 
carentes, cobra das que têm condições de pagar os serviços e medicamentos 
que lhes forem ministrados, revertendo as receitas para a manutenção e o 
bom desempenho das atividades hospitalares. 

Sendo uma entidade de elevado conceito, que vem prestando relevantes 
serviços à comunidade, por certo terá o reconhecimento dos nobres colegas, 
que se empenharão em aprovar este projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 739/99 
Autoriza o Poder Executivo a fazer doação ou revisão do imóvel que 

menciona. 
·A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou fazer reverter ao 

Município de Baependi a Praça de Esportes Major Toledo, construída pelo 
Estado nessa localidade. 

Parágrafo único- A alienação do imóvel de que trata o "caput" deste artigo 
condiciona-se a sua utilização como centro de prática de esportes e de lazer. 

Art. 2°- O município donatário devera formalizar, na Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração, seu interesse pela doação ou pela 
reversão, no prazo de cento e vinte dias contados da data de publicação 
desta lei, sob pena de renúncia tácita. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1999. 
Arlen Santiago 
Justificação: O Poder Executivo está autorizado pela Lei n° 12.995, de 

30/7/98, a doar ou fazer reverter aos municípios as praças de esportes 
construídas pelo Estado, tendo os municípios donatários, o prazo de 120 dias 
contados a partir da data da publicação da lei para formalizarem seu 
interesse pela doação ou pela reversão junto à Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, sem o que incorreriam na pena de 
renúncia tácita. Ocorre que muitos municípios, entre os quais o de Baependi, 
estiveram impossibilitados de efetivar essa formalização, apesar de 
interessados em receber os imóveis. 

Esta iniciativa objetiva reestabelecer essa norma, com o intuito de 
beneficiar, especificamente, o Município de Baependi. Vale ainda ressaltar 
que, em decorrência dessa medida, o Estado ficará desobrigado da 
administração da citada praça de esportes. . . _ 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de F1scal1zaçao 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 740/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Alto - AMA -, 

com sede no Município de Baependi. 
· A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Alto- AMA-, com sede no Município de Baependi. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Luiz Menezes 
Justificação: A Associação dos Moradores do Alto ·- AMA - é uma 

sociedade civil sediada no Município de Baependi que desde 1991 vem 
prestando relevantes serviços na área da assistência social. 

O grau de excelência da entidade se verifica em variados serviços: na 
manutenção de creche, na promoção de atividades esportivas, culturais, 
artesanais e de recreação, na construção e reforma de moradias, na 
prestação de assistência ambulatorial e laboratorial, enfim, no atendimento 
dos interesses e necessidades dos associados. - · 

É oportuno salientar que seus Diretores são pessoas de reconhecida 
idoneidade e que desempenham suas funções sem receber por isso 
recompensa ou remuneração pecuniária. . ... · · ·' · 

Por tudo o que foi exposto, estou certo de que os colegas parlamentares 
haverão de prestar o imprescindível apoio para que este projeto de lei seja 

~~----------------------------------------------------~ 
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aprovado. 

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

PROJETO DE LEI N° 741/99 
Cria a Área de Proteção Ambiental Fazenda Capitão Eduardo e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado como Área de Proteção Ambiental Fazenda Capitão 

Eduardo o terreno que corresponde a uma superfície aproximada de 260,0ha 
(duzentos e sessenta hectares), contida na poligonal definida pelas 
coordenadas UTM 7806-7808 e 616-619, compreendendo seus limites e 
confrontações: 

a) ao leste, terrenos à margem esquerda do rio das Velhas: 
b) ao sul, terrenos ao norte do leito da Ferrovia MRS; 
c) ao norte, terrenos à margem direita do ribeirão do Onça; 
d) as demais confrontações definidas pelas linhas que unem as 

mencionadas coordenadas. 
Art. 2° - A APA de que trata o art. 1° se destina à recuperação, à 

preservação e à conservação da área, observando-se os seguintes itens: 
I - proteção do ecossistema natural da área; 
11 - recomposição da mata ciliar e das demais áreas de preservação 

permanente previstas na Lei n° 10.561, de27 dezembro de 1991; 
111 - melhoria nas condições ambientais para recuperação e proteção da 

fauna e da flora local; 
IV - proteção de mananciais e do patrimônio paisagístico, prevista na Lei 

Federal n° 6. 766, de 19 de dezembro de 1979. 
Art. 3°- É proibido, na APA mencionada: 
I - promover ações de desmatamento e degradação ambiental, drenagem, 

aterro, obstruções de canais e outros que descaracterizem os ecossistemas 
da área; 

11 - realizar obras que impliquem ameaça ao equilíbrio ecológico ou que 
atentem contra os objetivos referidos no art. 2° desta lei. 

Art 4° - O Estado se articulará com o Município de Belo Horizonte para a 
implantação e a administração da Área de Proteção Ambiental Fazenda 
Capitão Eduardo. 

Parágrafo único - Para a gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo será 
constituído órgão colegiado composto de representantes do poder público 
estadual, municipal e de entidades da sociedade civil organizada. 

Art. 5°- As pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitarem esta lei estarão 
sujeitas a responsabilidades civil e criminal. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. .. " 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1999. 
José Milton 
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo preservar as riquezas 

naturais existentes na área para a qual se propõe a. proteção ambiental, 
como: cinco sub-bacias que são drenadas para as bacias do rio da.s Velhas e 
ribeirão do Onça, sendo a mais significativa a. do córrego Cebola; florestas 
ciliares; flora. e fauna: espécies raras de a.ves e animais; educação e 
consciência ecológica. · 

Salientamos a necessidade de proteger as áreas verdes de Belo Horizonte, 
uma vez que a cada dia elas diminuem por causa do desmatamento, de 
incêndios e da especulação imobiliária. Em Belo Horizonte existem algumas 
iniciativas que por si sós justificam este projeto de lei, como por exemplo a 
idéia de construir-se um parque na área verde junto ao Aeroporto Carlos 
Prates, demonstrando claramente a falta de áreas verdes e de lazer para a 
população. Outro aspecto importante é que essa área está situada à margem 
esquerda do rio das Velhas, sendo premente a necessidade de recuperá-la e 
preservá-la. 

Essa iniciativa vai além da questão ambiental, atingindo plenamente a 
social, pois na área já existem escolas, creches e alguns conjuntos 
habitacionais. Por isso, estou certo de contar com o apoio dos meus nobres 
colegas, em especial os da Comissão de Meio Ambiente, para a aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 742/99 
Autoriza o Poder Executivo a instituir indenização em favor do Policial Civil 

ou Militar, ou de seus dependentes ou herdeiros, nos casos que especifica. 
Art. 1°- Será devida indenização ao Policial Civil ou Militar que, em serviço 

e em razão dele, sofra dano à sua pessoa, que o torne incapacitado para o 
trabalho. 

Parágrafo único - A incapacidade para o trabalho haverá de ser absoluta e 
definitiva, atestada por dois médicos do serviço de . saúde do Estado, 
indicados para a perícia. 

Art. 2° - Será devida indenização aos dependentes ou herdeiros do Policial 
Militar ou Civil no caso de a ação contra o agente de segurança resultar em · 
-m~. . 

Art. 3° - O valor da indenização corresponderá a cem vezes o da última 
remuneração do ofendido e deverá ser paga em até seis meses a partir da 
ocorrência que a justifique. ~ ' · 

Art. 4° - A lei orçamentária deverá conter previsão para fazer face às 

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



despesas decorrentes desta lei_ 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
João Leite- Alberto Bejani. 
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Justificação: É de suma importância social o trabalho que executam os 
Policiais Civis e Militares em favor da segurança da comunidade. No 
exercício de suas tarefas, muitas vezes esses agentes sofrem danos 
irreparáveis à sua integridade, quando não são atingidos mortalmente, como 
repetidamente vem ocorrendo, nestes momentos de tanta violência por que 
passamos. 

O projeto que ora apresentamos vem em socorro dos bravos homens que, 
no seu mister, encontram a incapacidade definitiva e de seus dependentes ou 
herdeiros, que os vêem tombar no exercício de seu dever. Por tudo isso, 
esperamos a aprovação deste projeto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 992/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos anais 

da Casa voto de congratulações com a população do Município de Vargem 
Bonita pelas comemorações dos 46 anos de sua emancipação político-
administrativa.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 993/99, do Deputado Luiz Menezes, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Governador do Estado com vistas à disponibilização do Sistema de 
Informação Policial - SJP - e da Base de Informação Nacional - BIN - para 
utilização da PMMG. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 994/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Conselho Diretor da SUCESU-
MG pela concessão do prêmio SUCESU 1999 de Informática e 
Telecomunicações de Minas Gerais à Família Miner e do prêmio 
Personalidade do Ano SUCESU de Informática ao Sr. Ivan Moura Campos.(-
À Comissão de Transporte.) 

N° 995/99, da Comissão de Administração Pública, solicitando sejam 
encaminhados oficios à Sra. Maria Jaci Ribeiro e ao Dr. Frederico Faria 
Ribeiro com manifestação de pesar pelo falecimento do Dr. Mário Ribeiro da 
Silveira.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 996/99, da Comissão Especial do Fundo SOMMA, solicitando seja 
remetido ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado com pedido 
de informações sobre possíveis irregularidades no convênio SOM MA com as 
Prefeituras Municipais que reláciona. 

N" 997/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja remetido 
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ofício ao Governador do Estado com pedido de informações sobre a 
posição do Poder Executivo em relação à ex<:_cução da Lei_ no 13.054 n? que 
se refere à equiparação da remuneraçao dos ass1stentes JU~1d1cos 
penitenciários à dos defensores públicos de inicio de carreir_a, o que ate o d1a 
de hoje não se verificou. (- Distribuídos à Mesa da Assem biela.) . 

N° 998/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja reme!ldo 
oficio ao Promotor de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público 
com vistas a que sejam apuradas as denúncias de irregularidades na Cadeia 
Pública de Caxambu. 

N° 999/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Polícia do Estado denúncia apresentada a esta 
casa contra a Delegacia de Furtos e Roubos com relação ao assassinato do 
detento Deivison de Araújo Gonçalves.(- Distribuídos à Comissão de Direitos 
Humanos.) _ 

N° 1.000/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
encaminhado ofício aos Srs. Marco Aurélio Moreira Reis e Constantino Dias 
Neto. Superintendente e Gerente de Mercado da CEF, respec~vamente, c~m 
manifestação da indignação dos membros da Com1ssao pelo nao_-
comparecimento desses representantes à reunião do dia 7/12/99. (- A 
Comissão de Defesa do Consumidor.) _ 

N° 1.001/99, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando ~e)a 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Antonio 
Jorge Balbi pela conquista dos títulos de Campeão Brasileiro de Motocross e 
campeão Mineiro de Motocross. (-À Comissão de Educação.) 

N° 1.002199, do Deputado Elmo Braz, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pel~ 
publicação no dia 5/12199 da matéria intitulada "Medidas Moralizadoras".(- A 
Comissão de Transporte.) - . 

Do Deputado Anderson Adauto, . solicitando que a reunião especial 
requerida pelo Deputado Wanderley Avila e outros, destinada a homenagem 
a cidade de Diamantina pelo recebimento do titulo de inclusão no patrimõnio 
cultural da humanidade, seja realizada no mês de fevereiro de 2000, nessa 
cidade. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Sebastião Costa, Wanderley Ávila e outros, Arlen Santiago e outros, Chico 
Rafael, José Milton e Alberto Pinto Coelho e da Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Direitos Humanos de Assuntos Municipais, do Trabalho, de .Transporte, de 
Educação e de Administração Pública e dos Deputados Mauri Torres, Maria 
Olivia, Wanderley À vila, Gil Pereira e Miguel Martini. ' · · · · 
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Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio A velar. 
O Deputado Fábio Ave/ar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, imprensa, senhores das galerias, te/espectadores da TV 
Assembléia; não poderia deixar de, em nome da Assembléia Legislativa 
mrnerra,_ prestar JUsta homenagem à Associação Brasileira de Águas 
Subterraneas- ABAS-MG -, por ocasião de seus 20 anos de existência. 
• Como engenheiro civil e sanitarista, tive a honra de fazer parte dos quadros 

tecnrcos dessa conceituada organização não governamental, como 
Conse!heiro. Foram vários anos de dedicação junto a essa Associação, que 
sem duvrda nenhuma presta relevantes serviços ao Estado. 

Criada em 10/12/79, a ABAS é uma entidade não governamental, sem fins 
lucratrvos, com atuação destacada na área de desenvolvimento social e 
aperfeiçoamento das atividades relacionadas com os recursos hídricos 
principalmente os aqüíferos subterrâneos, com representação em diverso; 
Estados da Federação, entre eles o grande Estado de Minas Gerais. 

Dentre as muitas atividades por ela desempenhadas, destaca-se, por 
oportuno, o oferecimento de cursos, simpósios e "workshops" para os 
profissionais da área. 

A ABAS - Seção Minas Gerais, afiliada à ABAS nacional, foi criada com o 
objetivo de congregar, em Minas Gerais, os profissionais da área. 

A entidade é constituída por pessoas físicas ou jurídicas preocupadas com 
o saneamento básico, o meio ambiente e com o aproveitamento dos recursos 
hídricos em geral. É gerida por técnicos, profissionais de nível superior, 
firmas de consultoria, empresas de saneamento, estaduais e municipais, 
fabricantes_ de e_quipamentos e materiais, serviços municipais de água e 
esgoto, orgaos publrcos e entidades privadas em geral. 

A ABAS - MG abrange também o Estado do Espirito Santo e mantém 
promoções em nível nacional, sendo, dessa forma, um dos núcleos mais 
ativos do Brasil. 

Minas Gerais já sediou um congresso brasileiro de águas subterrâneas e 
dois encontros nacionais de perfuradores de poços. 

A ABAS-MG promove, semestralmente, eventos de cunho nacional além 
de manter um informativo mensal com tiragem de 5 mil exemplares. ' 

Um dos principais objetivos da ABAS é a conscientização da sociedade em 
relação ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao meio 
hidrico, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida. 

Pelos relevantes serviços públicos prestados ao Estado de Minas Gerais, a 
ABAS-MG é credora da nossa consideração e da homenagem que este 
Poder Legislativo mineiro presta, neste momento, numa prova inconteste da 
brilhante atuação de todo o seu corpo técnico, dos Diretores e de seu ilustre 
Presidente, Eng. Antônio Tarcísio de las Casas, a quem - e, através dele, a 
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toda a diretoria - prestamos, nesta oportunidade, nossas homenagens 
pelo transcurso dos 20 anos de sua fundação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não preciso 

repetir muito que sou um homem com 50 anos de idade - aliás; incompletos, 
pois vou completá-los no ano 2000 -, realizado política, profissional e 
pessoalmente, cumprindo o meu quinto mandato legislativo, votado sempre 
nas mesmas bases, portanto com a aprovação popular. 

Opinião de jornalista nunca me interessou, pois opinião é de cada um, e 
não contesto opinião. Hoje fui surpreendido por uma nota no jornal· "Estado 
de Minas", em cujo bom conceito acredito: A nota é de um jornalista que, até 
então, considero como amigo, até pela convivência que temos de vários 
anos, que é o Batista. A notícia diz o seguinte:(- Lê:) "Baixaria. Foi preciso . 
que seguranças interviessem p;lra separar a briga entre o Deputado lrani 
Barbosa, do PSD, e o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 
Anderson Adauto, do PMDB. Começou no Plenário e só foi acabar na 
garagem. A testemunha foi o Deputado Eduardo Brandão, do PL, adversário 
de lrani em Neves. Hoje, no Plenário, lrani voltou à carga, desta vez incluindo 
também o Lidar do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, do PPB. Essa 
teve várias testemunhas". 

Só queria dizer que sou amigo do Deputado Alberto Pinto Coelho e amigo 
da sua família, do que me orgulho. E há reciprocidade. Cada vez que subir 
nesta tribuna para alertar o meu Presidente de que algo não está no rumo 
certo, se isso for considerado briga, então, brigamos é todos os dias. Isso é 
mentira. Baixaria é isso: é alguém com diploma de jornalista plantar uma 
notícia, porque não acredito que seja do Batista, até porque ele não estava 
na Assembléia e não poderia colocar uma notícia dessas. Acredito que tenha 
sido plantada por jornalistas que recebem dinheiro de inimigos meus, que são 
muitos: existem as máfias do transporte, da medicina e outras. 

Sou um homem que tem grandes amigos e grandes inimigos, graças a 
Deus. E cultivo os inimigos. Quando saio de casa e vejo um inimigo meu na · 
reta, se puder caçar briga com ele, vou caçar, é claro! Bom inimigo é como .. 
bom amigo, é para a vida inteira. Não adianta ter meio amigo, meio inimigo. 

Do Deputado Eduardo Brandão, sou adversário político. Nunca fomos 
inimigos. Até chegou à Prefeitura com o meu apoio, com o apoio da minha 
esposa e dos nossos correligionários politicos. O dia em que for inimigo, ele 
sabe como sou com os inimigos. Com meus inimigos, se não tiver jeito de 
fazer nada, saio correndo atrás, para dar uma pancada ou jogar uma pedra. 
E vou continuar assim a vida inteira. Sou um homem, já disse, realizado, com 
50 anos de idade e com a inveja de muitos, até, que não conseguiram chegar 
ao padrão a que cheguei. Sou de formação humilde, de família humilde, e 
cheguei,. graças a Deus, a um patamar, na vida, sem um senão na minha 
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história. 
Jornalistas tentaram denegrir a minha vida pública, através da minha 

mulher, em Ribeirão das Neves; depois, comprovadamente, foi constatado 
que nunca houve nada de errado. E o Deputado Eduardo Brandão pode 
comprovar isso. Nunca tivemos sequer um deslize na vida, graças a Deus, 
mas tentaram plantar. Plantada por quem? Por máfia do transporte, por máfia 
de vagabundos que sustentam alguns jornalistas. Muitos deles são 
assalariados. 

Estamos, inclusive, escrevendo um livro. Quero deixar minha vida pública 
em um livro, contendo nomes, datas, fatos, documentos, coisas que 
comprovam tudo. É muito importante conhecer a vida de um cidadão e 
também o que acontece nos bastidores. Vamos deixar isso para a 
posteridade. 

Quero dizer que quem plantou essa nota na coluna do Batista é mentiroso, 
poderíamos chamar até de sem-vergonha. Baixaria é isso. Gostaria do 
testemunho do Deputado Anderson Adauto e do próprio Deputado Eduardo 
Brandão. Naquele dia, o pessoal da segurança me pediu que eu o esperasse 
na garagem, porque V. Exa. queria conversar comigo, o que aconteceu de 
fato. V. Exa. estava saindo com vários Deputados. Eu estava no meu carro, 
encostei ao lado da sua vaga e conversamos. 

O jornal "Estado de Minas" deixar que jornalistas plantem esse tipo de 
notícia é um absurdo. Eu nunca contestei nada que fosse opinião de 
jornalista, mas mentira é safadeza, é coisa de gente que recebe dinheiro para 
plantar notícia em jornal. Isso eu não aceito. Minha vida é limpa, graças a 
Deus. Gostaria que os Deputados Anderson Adauto e Eduardo Brandão 
confirmassem se houve alguma coisa. 

Palavras do Sr. Presidente 
Mesmo que não houvesse a solicitação de V. Exa., faria questão de 

convalidar suas palavras. Na realidade, entendo que é perfeitamente possível 
algum Deputado sentir que a Presidência lhe tirou um direito elementar e 
termos uma discussão. Ela é sempre pontual e nunca deve nem pode sair 
deste Plenário. E foi exatamente o que aconteceu. A reunião foi tumultuada, 
e nós queríamos, ainda naquela noite, justificar o que havia para ser 
justificado com relação à nossa decisão, inclusive porque a Presidência não 
teve tempo de conversar com V. Exa., que estava em viagem. Realmente, 
solicitei à segurança que pedisse a V. Exa. que me aguardasse. Eu precisava 
falar com V. Exa. e soube que estava na garagem. Imediatamente eu desci 
até à garagem, e nossa conversa foi muito amena, exatamente o contr~rio do 
que foi colocado na matéria. As ações de V. Exa. aquo, ontem, a noote 
demonstraram claramente que nós nos entendemos na despedida. 

O Deputado Eduardo Brandão (em aparte)* - Eu gostaria também de 
apartear o Deputado lrani Barbosa e dizer da minha surpresa com a nota de 
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hoje publicada no "Estado de Minas", mesmo porque, na data em que 
ocorreu alguma discussão em Plenário, por coisas do parlamento, eu não me:· 
encontrava em Plenário; estava em Ribeirão das Neves, participando da 
posse da Academia Nevense de Letras. Fiquei assustado ao ver, no "Estado 
de Minas", hoje, de manhã, uma nota que nos colocava como testemunha do. 
fato. Queria deixar isso registrado de público. Entendo que este é um 
parlamento democrático, e é para que as, opiniões sejam colocadas que. 
existe a democracia. Quanto a alguma discussão ou desavença entre os 
Deputados lrani Barbosa e Anderson Adauto,. realmente eu não as, 
presenciei. Acredito,até, que, se isso aconteceu, foi de maneira democrática. 
Era o que eu tinha a colocar. 

O Deputado lrani Barbosa - Muito obrigado, Deputado. Gostaria de 
complementar que, de briga minha, todos ficam sabendo. Uma vez, eu tive a 
primeira página do jornal "Hoje em Dia". O Deputado João Batista de Oliveira 
estava presente, e foi tudo fotografado. Acabei com uma reunião do PT 
naquela época, a golpe de muleta. Não foi a muleta do João Batista de 
Oliveira. Ele anda armado, mas não foi a dele. Foi a do radialista Waldir 
Barbosa, que, à época, estava com a perna quebrada. Houve uma discussão, 
e, com um, dois ou três, normalmente eu brigo bem, mas, com mais do que 
isso, tenho que pegar alguma coisa. O jornal fotografou e publicou uma 
seqüência de fotos até interessante na primeira página. A manchete era: 
"Deputado Acaba com Reunião a Golpes de Muleta". Eu nunca neguei isso. 

Se tiver que partir para a briga, para a porrada, vou numa boa, seja dentro 
de um ringue, seja dentro de uma igreja. Nunca escolhi lugar. Onde for 
necessário bater, bato. Deus me deu duas mãos e uma vontade férrea, de 
homem, para resolver as coisas na hora. Meu pai me ensinou que, se 
apanhasse na rua, deveria resolver as coisas por lá. Não adiantava reclamar 
em casa. Então, as minhas brigas sempre acabam em notícias concretas: 
houve briga. Discussão não é briga. Podem ter certeza disso. 

Quando vou falar sobre as coisas, ás vezes, uso de muita veemência. 
Agora, quando me referi ao pessoal da Casa, usei apenas o jargão de 
"papagaio-de-pirata". Não usei da sacanagem que muitos acham. Sei que 
são profissionais competentes, que exercem a sua função com o maior 
carinho para com a Casa, embora tenha alguma adversidade com eles. Falo 
sempre que os funcionários de todo governo são iguais a gato. São amigos 
do dono da casa no momento. Não são amigos do que se mudou. O cachorro · 
acompanha o dono que vai embora, mas o gato não. Ele fica na casa e rosna ·· 
na perna de qualquer novo dono que ali chegar, não importando quem seja. 
As minhas desculpas profissionais a vocês, que são competentes, na 
realidade, mas a figuração de "papagaio-de-pirata" não vou retirar. 

A jornalista Berta Makaroun falou sobre isso, com muita propriedade até. 
Agora, se é questão de baixaria, de descortesia, é a opinião dela. Não ine 
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interessa. Não vivo de opinião. Vivo de trabalho, com muita seriedade. E o 
que falo e faço não tem problema. Nunca tive esse problema na vida, graças 
a Deus. Todos os eleitores meus me conhecem, sabem disso. Amigo meu é 
amigo para sempre. Inimigo, também. Se não tiver confusão, vou lá e arrelio 
o bicho para poder sair na pancada. 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Quero parabenizar o 
Deputado lrani Barbosa pelo pronunciamento e dizer da minha alegria de ver 
o Deputado assumindo na Casa o seu perfil, que fez dele um homem 
vencedor e aguerrido, que admiro, como admiro o Deputado Anderson 
Adauto, que, da mesma forma, é um homem aguerrido. Na cidade de 
Uberaba, todos comentam a forma como ele age. Se preciso for, age como 
V. Exa. 

No "Estado de Minas" existe um jornalista que tem o costume de usar de 
mentiras para denegrir a imagem de Deputados. Numa reunião em Sete 
Lagoas, do Orçamento Participativo, houve um episódio, e o jornal publicou 
que, na ocasião, bati no Prefeito de Capim Branco_ É mentira_ Ele correu_ 

O Deputado lrani Barbosa- V. Exa. é, mais ou menos, do meu estilo. Tem 
de bater, bate na hora_ Não há problema. Não preciso mentir. 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte)- O jornal publicou uma coisa 
para a qual já até tinha feito oração antecipada. 

O Deputado lrani Barbosa*- Bateu e pediu perdão a Deus_ 
O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte)- É. Pedi perdão antes. Isso é 

uma coisa que já aconteceu comigo, já aconteceu com V. Exa. e com o 
Presidente Anderson Adauto. Todo o mundo sabe que o Presidente 
Anderson Adauto já "arregaçou" um Deputado tempos atrás. 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - O Presidente é homem 
aguerrido, o que admiro. Do jeito que vier, vai. Nós, por sermos 
parlamentares, não deixamos de ser homem. Não podemos bater aqui, 
porque é falta de decoro. Agora, se apanharmos lá, é muito mais falta de 
decoro ainda. 

O Deputado lrani Barbosa - Ai, fica feio. Imagine uma noticia assim: 
"Deputado apanhou". 

O Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Queria agradecer a 
oportunidade de estar falando com vocês, mas o Deputado ... 

O Deputado lrani Barbosa•- O Jrani Barbosa nunca vai deixar de ser o lrani 
Barbosa. Quem gostar, muito bem; quem não gostar, dane-se. A minha vida 
continua do mesmo jeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Deputadas, volto a esta tribuna para tratar de outro assunto, referente ao 
Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais - IPEM. Na esteira de questões 
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por mim levantadas, há alguns dias, em relação à. pessoa indicada para cJ 
Diretor-Presidente do IPEM, comecei a receber diferente·s manifestações e, 
até mesmo, denúncias. Mas quero deixar claro que a matéria que estará 
sendo tratada hoje por mim não tem relação direta nem especifica com o Sr. 
Hilton. Os episódios que vou relatar aconteceram num período anterior à sua 
indicação para Diretor-Presidente do IPEM. 

Sr. Presidente, todos sabemos que a ação fiscalizadora do IPEM dá-se no 
âmbito de um convênio efetuado com o INMETRO, órgão federal. Essa ação 
fiscalizadora visa, fundamentalmente, assegurar a proteção do cidadão, 
especialmente nos aspectos ligados à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente. 

Essa ação fiscalizadora do JPEM ocorre, sobretudo, em relação a dois tipos 
de produtos. Por um lado, os produtos que chamamos de "pré-medidos", ou 
seja, os que têm o peso já estabelecido na embalagem, todos os ensacados, 
embalagem de margarina, de macarrão, de feijão, etc. Por outro lado, a ação 
fiscalizadora do IPEM ocorre em relação aos produtos que deverão ter, 
compulsoriamente, certificação de garantia, ou seja,. produtos cujo uso pode 
gerar riscos à segurança ou à saúde do cidadão. Refiro-me a produtos como 
mangueiras para fogão, capacetes para motociclistas, extintores de incêndio 
e, sobretudo, o controle de brinquedos. Os brinquedos que não têm 
certificado do IN METRO são apreendidos pelo IPEM, porque o seu uso pode 
implicar risco à segurança e à saúde das crianças. Essa é uma das mais 
importantes e nobres funções do IPEM: controlar o uso, a venda e a 
comercialização de brinquedos. 

Sr. Presidente e Srs_ Deputados, tenho em mãos um documento que 
demonstra, com absoluta clareza, não apenas a possibilidade de um grave 
erro administrativo, mas de uma ação criminosa, e quero repetir as palavras 
de uma ação criminosa do gabinete do Vice-Governador Newton Cardoso. 
Vou ler o documento na integra.(- Lê:) "Governo do Estado de Minas Gerais. 
Gabinete do Vice-Governador. Belo Horizonte, 13 de outubro de 1999. Aos 
membros da diretoria do IPEM. A alegria estampada nos rostos das crianças 
carentes, ao receberem os brinquedos doados pelos senhores, foi 
inesquecível. Fiquem certos de que a felicidade presenciada por nós ficará · 
marcada para sempre. Obrigado." Vem assinado pelo Sr. José. Eduardo. 
Lopes Cançado, Chefe de Gabinete do Vice-Governador. 

Srs. Deputados, isso significa o seguinte: brinquedos foram apreendidos 
pelo IPI, porque não tinham certificado do IM METRO de que eram seguros à·· 
saúde das crianças de Minas Gerais. No entanto, esses mesmos brinquedos 
apreendidos, que não podem ser usados pelas crianças das famílias mais 
abastadas do Estado - uma vez apreendidos, não são colocados no comércio 
-, pela visão do gabinete do Vice-Governador de Minas Gerais, podem. ser 
usados peJas crianças pobres e carentes. 
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Essa ação constitui um crime. Quero alistar algumas das possíveis 

ilegalidades cometidas pelo gabinete do Vice-Governador, ao receber esses· 
brinquedos apreendidos e distribuí-los às crianças carentes de Belo 
Horizonte. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Amilcar Martins, não 
poderíamos esperar outra coisa de um cidadão que, em toda a vida pública 
como Deputado Federal, apresentou um único projeto de lei, que ampliava e 
garantia a qualquer cidadão brasileiro o porte de arma. Então, uma atitude 
dessas em relação ao IPI, aproveitando brinquedos condenados para 
meninos de classe média ou rica para colocá-los nas mãos dos pobres, em 
si, já é uma agravante e mostra claramente a que está se prestando a Vice-
Governadoria do Estado de Minas Gerais. 

Mas gostaria também de fazer outra colocação para todos os Deputados, 
principalmente os da base do Governo: instalou-se um Governo paralelo na 
Vice-Governadoria do Estado. Em vez de ser uma Secretaria própria, a 
SETASCAD, que cuida da infância e da juventude, é o gabinete do Vice-
Governador. Lá é que são decididas, por exemplo, questões de obras, 
distribuição de cestas básicas. Na realidade, isso caracteriza o uso indevido 
daquilo que tinha que ser a Vice-Governadoria. É lamentável. É um absurdo 
que isso aconteça em Minas Gerais. 

Seria importante que o seu pronunciamento fosse encaminhado ao 
Conselho Estadual da Criança e do Adolescentes, para lá ser feita uma 
denúncia, para que as entidades possam entrar com uma representação em 
juízo contra o Vice-Governador Newton Cardoso. 

Parabéns pelo pronunciamento. É a isso que estamos sujeitos com alguém 
que, em toda a vida pública, só apresentou um projeto de lei, que foi sobre 
porte de arma. 

O Deputado Amilcar Martins•- Obrigado, Deputado Durval Ângelo. 
Não há mais tempo para ler todos os artigos do Código de Defesa do 

Consumidor, mas tenho alistados para os Deputados que quiserem os arts. 
6°, 8°, 18, 39, inciso XVIII, e assim por diante, do Código de Defesa do 
Consumidor, os quais o Vice-Governador Newton Cardoso, com a 
distribuição desses brinquedos apreendidos, cometeu uma ação criminosa, 
de desrespeito às crianças pobres de Belo Horizonte e Minas Gerais. 

Conforme sugestão do Deputado Durval Ângelo, não apenas vou 
encaminhar essa denúncia ao Conselho de Defesa da Criança e do 
Adolescente, mas também ao Ministério Público, para que, efetivamente, haja _ 
uma ação fiscalizadora. Não podemos conviver com esse tipo de abuso, com 
esse tipo de crime em nome da demagogia, da política feita com letra 
minúscula, da politicalha contra as crianças pobres do nosso Estado. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte)' - Gostaria de parabenizá-lo por ter 
trazido essa notícia estarrecedora, que não nos causou surpresa, porque isso . 
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Tenho em mãos uma correspondência da Associação dos Municípios do ' 
Vale do Rio Grande, relatando o recolhimento daquelas máquinas para fazer .. ·! 
política, quando o Sr. Newton Cardoso dá um despacho dirigido ao Diretor do. 
DER, dizendo: "Estude caso a caso". As políticas hoje, em Minas Gerais, são 
feitas caso a caso. Não existe política de desenvolvimento regional, política 
de desenvolvimento do Estado; elas são tratadas de acordo com a cor 
partidária, cem a conveniência política, e,·. por isso, o PMDB, que não sabe 
ser governo, recebe o respaldo do PT, ·levando este Estado para o buraco. 
Embora lamentável, não nos causa surpresa a notícia que V. Exa. traz. 
Parabéns, Deputado. 
o Deputado Mauro Lobo (em aparte)- Deputado Amilcar Martins, trata-se 

de uma situação que poderia ser evitada, desde que se tomassem algumas 
providências. No governo passado, o IPEM, como também ocorre hoje, 
apreendia diversos produtos, inclusive alimentos. No caso de alimentos, era 
comum o problema ligado à diferença entre o peso constante na embalagem 
e o peso real. O IPEM distribuía os alimentos apreendidos a diversas 
instituições, o que não era sua função. Então, fizemos, à época, um convênio 
com o SERVAS, que passou a receber esse material e a distribuí-lo, de 
acordo com a programação. Isso evitou uma série de problemas, inclusive 
pedidos de Prefeitos, Vereadores, líderes, etc. O SERVAS tinha competência 
e qualificação para fazer essa distribuição, e não tivemos problemas no 
período. Recebíamos anualmente um relatório detalhado do SERVAS 
esclarecendo para onde havia destinado as mercadorias apreendidas, que, 
nesse caso, poderiam ser aproveitadas e consumidas. 

O Deputado Amilcar Martins• - Agradeço o aparte do Deputado Mauro 
Lobo, que, com sua experiência de Secretário de Ciência e Tecnologia, sabe 
muito bem que, no Governo passado, as mercadorias apreendidas eram 
alimentos que apresentavam problemas metrológicos, ou seja, constava um 
peso ria embalagem, e, efetivamente, o peso era outro. Evidentemente, 
esses produtos podem e devem ser distribuídos a associações comunitárias, 
entidades filantrópicas, etc. É completamente diferente da distribuição de 
brinquedos sem o controle de qualidade do INMETRO. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Primeiramente, quero 
cumprimentar o Presidente em exercício, Deputado Antônio Carlos Andrada, 
do PSDB. Muito nos orgulha o fato de ele estar, neste momento, presidindo 
esta Casa. Com certeza, ficará na história este momento desta quinta-feira, 
às 14h54min, com o PSDB à Mesa da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais. Espero que o Governo não esteja assistindo à TV Assembléia neste 
momento. 

Gostaria de dizer-lhe que Juiz de Fora recebeu, de braços abertos, o Sr. 



[I: 

'.'l I• ,,,, 

,I 680 
Governador, e, a reboque, o Vice-Governador, Dr. Newton Cardoso. E ele 
disse, com todas as letras, que o próximo Prefeito não pode ser do PSDB, 
não pode ser o Sr. Custódio Mattos. Digo com todas as letras, porque ele, 
futuramente, poderá ser meu adversário político, mas não em termos 
pessoais: Custódio é um homem sério, honesto, que fez um governo que 
merece todo o meu reconhecimento. Gostaria de dizer ao Dr. Newton 
Cardoso, que conhece tanto a política de Juiz de Fora, que não dispute 
nenhuma eleição com Eneas, porque, certamente, perderá. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço esse aparte. Vou terminando 
minha fala, dizendo, mais uma vez: Ações desse tipo são criminosas, 
sobretudo as ações contra as crianças carentes do nosso Estado. Espero 
que tenhamos o apoio, a compreensão e a ajuda de todos os Deputados 
desta Casa, de todos os partidos políticos, independentemente de questões 
partidárias, inclusive e especialmente do PT, sempre tão vigilante em relação 
a essas questões e às questões da população pobre do nosso Estado. Todos 
juntos vamos conseguir impedir vergonhas como essa, envolvendo o 
gabinete do Vice-Governador, que distribui brinquedos sem certificado de 
garantia, apreendidos pelo IPEM, para as crianças pobres de Belo Horizonte 
e Minas Gerais, que passam a correr riscos de saúde e de vida. Muito 
obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Anderson 

Adauto, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, 
quero, inicialmente, prestar uma homenagem, em meu nome e em nome do 
povo do Estado de Minas Gerais, a uma das figuras mais ilustres que este 
Estado já teve e que, infelizmente, faleceu nesta semana. Refiro-me ao ex-
Prefeito de Montes Claros, ex-Secretário do Trabalho e Ação Social, ex-
exilado político, perseguido pela força e pela imposição da ditadura militar, 
um homem que passou deixando lembranças, deixando uma folha de 
serviços prestados à nossa querida Montes Claros, ao nosso querido Estado 
e,· principalmente, ao Norte de Minas Gerais. Dr. Mário Ribeiro foi uma 
daquelas pessoas que escreveu seu nome com uma história de suor, de 
perseverança, de força e de coragem. Foi perseguido e exilado, teve como 
irmão o não menos digno político deste País, Senador Darcy Ribeiro. Por isso 
mesmo, em meu nome e em nome dos Deputados, principalmente aqueles 
da nossa Montes Claros, do nosso Norte de Minas, prestamos uma· 
homenagem à sua família, na pessoa de D. Jacy Ribeiro, sua esposa, de 
seus filhos e de todos os seus familiares e amigos. 

Tivemos a felicidade de termos estado em Montes Claros, juntamente com 
a Deputada Elbe Brandão e o Deputado Gil Pereira, prestando nossa última· 
homenagem, em seu velório, que teve a participação de milhares de montes-
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clarenses. Foi sepultado num clima de comoção, de muita dor e · 
lembrança, mas, principalmente, de muita alegria dos montes-clarenses, por 
saberem que estavam se despedindo de uma pessoa que ajudou a escrever 
sua história. 

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)*- Obrigada pelo aparte, Deputado 
Carlos Pimenta. Gostaria de acrescentar a esse brilhante discurso que V. 
Exa. profere nesta tarde de hoje, para que fique registrada nos anais desta 
casa, uma mensagem com a qual o Dr. Mário Ribeiro viveu. Ele dizia que o 
amor era o único instrumento capaz de construir a caminhada, para que 
pudéssemos alcançar a eternidade. Com certeza, o amor foi o instrumento 
com que ele aplainou toda a sua caminhada. Hoje já está em Minas Gerais, 
no nosso panteão de Minas. Deverá, também, galgar esse espaço na outra 
dimensão, onde, com certeza, Deus estará. 

o Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Deputada Elbe Brandão. Sr. 
Presidente, encerrando esta minha participação, presto esta homenagem ao 
Dr. Mário Ribeiro, como ex-companheiro político. Tive a oportunidade de 
trabalhar com ele, como Secretário da Casa Civil da Prefeitura de Montes 
Claros, ou seja, como Secretário de Governo do Prefeito Mário Ribeiro. 
Presto esta homenagem tomado por uma emoção muito grande e um 
sentimento de perda desse grande companheiro, que passou deixando 
lembranças, saudades e uma grande folha de serviços prestados à nossa 
cidade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de fazer algumas observações 
iniciais a respeito de um projeto de lei que o Governo do Estado encaminha, 
neste final de ano, à Casa, para apreciação. Esse projeto irá, certamente, 
mexer com as vidas de milhares de pessoas no nosso Estado. O Projeto de 
Lei n° 705/99 altera uma série de itens e cria novas taxas que serão cobradas 
do povo do Estado de Minas Gerais. Alguém poderá dizer que o envio desse 
projeto à Casa está de acordo com uma legislação, está respaldado pela 
Constituição, e que essas taxas são devidas ao Estado, para compor o bolo 
orçamentário de Minas Gerais. Não discutiremos a legalidade e nem o mérito 
do encaminhamento desse projeto. Gostaríamos de dizer que não 
concordaremos, em primeiro lugar, com a forma com que esse projeto está 
sendo encaminhado a esta Casa. Havia um compromisso formal, do Líder do 
Governo, de não enviar à Assembléia Legislativa, para a apreciação dos 
Deputados, nenhuma matéria nova no final do ano, ou seja, ao apagar das 
luzes deste ano de 1999, mesmo porque as experiências anteriores foram 
extremamente negativas, quando recebíamos matéria nova, faltando pouco 
mais de uma semana para se terminar o ano. Eis que recebemos, com 
surpresa, esse projeto. Não dará tempo para uma análise criteriosa dele por 
parte dos Deputados, principalmente por parte dos Deputados que compõem 
a bancada da Oposição nesta Casa. Se esse projeto for aprovado na íntegra, 
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como está sendo enviado, sairão do bolso do povo de Minas Gerais, no 
ano que vem, nada mais, nada menos do que R$300.000.000,00. Esse 
projeto é, por isso mesmo, importante, porque mexe em todos os setores da 
economia formal e atinge todos os profissionais liberais, principalmente os da 
área da saúde e da prestação de serviço. Se o projeto for votado a toque de 
caixa, ao apagar das luzes, sem uma análise criteriosa, prejudicará 
imensamente a população, principalmente a classe média e média-baixa 
deste Estado, sobrecarregando aqueles que já contribuem com os seus 
impostos e que sentem verdadeiro terror ao ouvir falar em novos impostos e 
novas taxas. 

Tomei a liberdade de fazer uma análise, para mostrar a extensão e a 
gravidade desse projeto para a população de Minas Gerais. Todo 
estabelecimento comercial que paga regularmente o ICMS, o IPI e as taxas 
municipais terá de pagar, para funcionar, uma taxa de R$150,00. As usinas 
de beneficiamento de semente, R$150,00; os estabelecimentos de 
beneficiamento de produtos de origem vegetal, independentemente da 
origem desse estabelecimento, também R$150,00; para a emissão de 
documentos, do certificado de qualidade de produtos agrícolas - é uma luta 
para se conseguir esse certificado de qualidade -, serão pagos, por tonelada 
ou fração de sementes vendidas ou comercializadas, R$5,00; para as mudas, 
por milheiro ou fração, R$5,00; para certificado de origem da qualidade de 
café, por saca, R$5,00; produtos agrotóxicos, por produto, R$1.500,00; 
insumos e outros produtos, R$150,00 por produto. 

Na área de saúde, a concessão de alvará ou licença de funcionamento 
para panificadoras e estabelecimentos que trabalham com massas, refeições 
industriais, alimentos comestíveis ou congêneres, R$300,00 por item, em· 
todo o Estado; com produtos de uso laboratorial, médico-hospitalar e _. 
odontológico, R$300,00; próteses ortopédicas, estéticas e auditivas - '' 
ninguém adquire uma prótese auditiva ou ortopédica por luxo -, R$300,00. E 
há uma série de itens, como embalagens, equipamentos, instrumentos e: 
produtos laboratoriais, médico-hospitalares, odontológicos, cosméticos, 
insumos farmacêuticos e medicamentos veterinários, todos esses itens, 
R$300,00 por grupo de produto comercializado; ambulatório médico, 
odontológico, clinicas médicas ... Um médico, para abrir seu consultório, paga 
uma taxa sobre serviços ás Prefeituras. E os médicos, dentistas, veterinários, 
psicólogos, todos pagarão também uma taxa ao Governo do Estado, por ano, 
no valor de R$300,00; bancos de órgãos, bancos de leite humano, 
hemodiálise, qualquer estabelecimento credenciado para recolher e 
comercializar o sangue também terá de pagar uma taxa de R$300,00. As 
clinicas de radioterapia para o combate ao câncer também terão de pagar 
uma taxa de R$300,00; a ·radiologia médica e odontológica, qualquer 
consultório odontológico que tenha aparelho de raios X pagará R$300,00 por 
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ano; agências transfusionais de sangue, clínica de fisioterapia, de ultra-
sonografia, de fonoaudiologia, enfim, uma série de itens que está 
sobretaxando, e vai sobretaxar, a população deste Estado, principalmente .. 
quem participa da economia formal. . 

As Oposições, o PSDB e o PFL, marcaram, de forma emergenc1al, uma 
reunião para tratar do projeto, mas, antes de qualquer posição tomada, 
gostaríamos de fazer um apelo a S. Exa., o Governador do Estado. Aliás, 
duvido que o Governador Itamar Franco tenha o conhecimento dessa bomba, 
desse pacote de final de ano, enfim, desse presente de grego que estão 
enviando para o povo de Minas Gerais. Tenho certeza de que a reação do Sr. 
Governador, ao se inteirar da verdade, deverá ser a mesma que teve quando 
tomou conhecimento da majoração dos preços da energia elétrica em nosso 
Estado: bateu na mesa e não admitiu, em nenhuma hipótese, que o projeto 
evoluísse da forma como estava sendo proposto. Certamente, o Governador 
irá fazer uma análise criteriosa do Projeto de Lei n° 705/99, que mais parece 
um Boing 705, carregado de bombas, sobrevoando o povo de Minas, e, após 
essa análise, não permitirá que, neste final de ano, década e século, e início 
de um novo milênio e de uma nova era, venham trazer esse presente de 
grego para a nossa população, que já anda sobrecarregada de impostos e 
com alergia de ouvir falar em outros. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

• - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois assuntos 

me trazem a esta tribuna. O primeiro é sobre o golpe do seguro obrigatório 
contra a sociedade brasileira ou como se organizar uma máfia neste Pais. 

O Seguro Obrigatório - DPVAT -foi criado em 1974, com o objetivo de 
socorrer as vitimas de acidentes de trânsito no Brasil. A partir de então, de 
forma absolutamente irregular, a lei que o criou, .a Lei Federal n° 6.194, vem 
sendo alterada constantemente por portarias do Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP -, que baseia suas decisões em estudos da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -, órgão do Ministério da 
Fazenda. 

A cada resolução editada, são alterados os critérios tanto de arrecadação -
valores - quanto de distribuição dos recursos arrecadados. Para se ter uma 
idéia, em 1999, serão arrecadados R$1.200.000.000,00, aproximadamente, 
em todo o País, que conta hoje com uma frota aproximada de 27 milhões de 
veículos.· 

O valor do prêmio - aquilo que o proprietário do veiculo paga - vem sendo 
aumentado ano após ano. Hoje, o valor é de R$49,90. Já as indenizações, 
que são.as menores do mundo, continuam congeladas desde 1°/7/94, ou 
seja, R$5.081 ,00 para morte e invalidez permanente e R$1.524,00 para 
despesas médico-hospitalares . 
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Mas para onde vai tanto dinheiro? 
Como já foi dito, a lei vem sendo modificada por resoluções do CNSP. A 

última delas distribui assim os recursos: 50% para o SUS; 8,524% para 
Despesas Gerais; 0,8048% para a Fundação Nacional Escola de Seguros -
FUNENSEG -; O, 73% para o Sindicato dos Corretores de Seguros - SINCOR 
-; 1,46% para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -; 2% para 
Margem de Resultados; 0,5% - pasmem os senhores , pois o seguro é 
obrigatório - para Comissão de Corretagem. Que Comissão de Corretagem é 
essa, se o seguro é obrigatório? Ainda temos 35,9% para Prêmio Puro + 
IBNR Passado. 

Entretanto, fora essas entidades civis, que têm o privilégio de receber 
quantias vultosas do seguro DPVAT que é pago por todos os proprietários de 
veículos, outras entidades, sem nenhuma autorização legal, nem mesmo 
resolução, também ganham. Conforme foi apurado em perícia judicial, a 
ABDETRAN, que congrega somente os 27 delegados de DETRANs, recebeu 
em torno de R$62.000.000,00 nos últimos 5 anos. Somente até maio de 
1999, já recebeu R$4.884.000,00. O SINCOR, no mesmo período de 5 anos, 
também ficou com R$36.000.000,00. Valores tão vultosos foram também 
distribuídos á citada Escola Nacional de Seguros. Ora, por que essas 
entidades civis ficam com tais recursos? A que titulo? Mesmo a parte que vai 
para o Governo é discutível, já que transformou-se em um novo imposto 
debitado aos proprietários de veículos. O "pool" de seguradores que se 
beneficia do DPVAT ainda é uma incógnita. Quem são essas seguradoras? 
Quanto cada uma ganhou? 

Esses dados constam de uma perícia judicial realizada a pedido do Juiz da 
3" Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, que, inclusive, já cancelou o 
aumento de 30% relativos a 1998. Tal decisão foi confirmada pelo TRF da 1" 
Região, que, por unanimidade, reconheceu o abuso do aumento. 

Outro dado importante: há uma reserva de R$157.510.359,87. Em 1999, tal 
reserva alcançará aproximadamente R$250.000.000,00, que ficarão em 
poder das seguradoras, sob o argumento de que no futuro novas 
indenizações poderão ser reclamadas. 

Outra informação: em 1998, a Federação Nacional das Seguradoras -
FENASEG- (sem autorização legal também) ficou com R$956.934,56. 

E o mais grave nisso tudo é que, para o Estado, que arrecadou, este ano, 
cerca de R$140.000.000,00, fica o ônus do atendimento médico dos 
acidentados nos hospitais, o ônus da vistoria do carro, da emissão da guia do 
seguro obrigatório e de cuidar de suas estradas, e nenhum centavo foi 
liberado. 

Procuramos o Presidente da Assembléia Legislativa, juntamente com o 
PROCON Assembléia, e, hoje, pela manhã, nós nos reunimos com o 
Secretário da Fazenda, Sr. Trópia, para discutir uma ação de Minas Gerais 
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contra esse absurdo, esse abuso dos seguros. 

o Sr. Trópia, inclusive já colocou alguns técnicos daquela Secretaria, que, 
juntamente conosco e a Comissão de Defesa do Consumidor, irão a Brasília, 
para negociar uma medida. E podem ter certeza do seguinte: I' - queremos 
esclarecimentos; por que portarias mudaram leis? por que entidades civis 
recebem milhões, como estamos vendo?; 2' - caso o Estado não seja 
contemplado com uma parcela do seguro obrigatório, a ele, que fica com o 
ônus do acidentado, Minas Gerais não deverá exigir o coml?rovante do. 
pagamento do seguro para fazer vistoria nos carros do Estado. E importante 
dizer que Minas contribui hoje com cerca de 15% dessa arrecadação. 

Achamos grave e entendo mais: que está havendo uma articulação por um 
Deputado do Paraná, que seja feita em Brasília, no início de fevereiro, uma 
CPI para apurar a máfia do seguro obrigatório e o golpe do seguro obrigatório 
contra o contribuinte brasileiro. E é importante que essa Assembléia 
Legislativa saia na frente, denunciando e cobrando aquilo que é devido ao 
Estado, exigindo a reparação ao Estado, mas, mais do que tudo, exigindo 
transparência -onde são aplicados os recursos do seguro obrigatório. 

Outro assunto que me traz aqui é a respeito dos assistentes jurídicos 
penitenciários da Secretaria da Justiça. Durante a CPI do Sistema Carcerário, 
constatamos a situação calamitosa em que se encontra esse s1stema no 
Estado. 

Constatamos mais: conforme o censo penitenciário de 1994, que estava no 
texto base da Campanha da Fraternidade de dois anos atrás, que tratou da 
questão do encarcerado, mais de 90% dos internos sobrevivem ou, de 
alguma forma, têm, no estabelecimento penitenciário, assistência judiciária 
gratuita. E a grande maioria, a maioria esmagadora é porque são pobres. E 
como alguém já disse: cadeia nesse País é para os três "pes" - pobre, preto e 
prostituta -, que, muitas vezes, não têm condições de pagar um advo_gado. 
Sabemos e reconhecemos o trabalho feito pelos ass1stentes JUrldlcos 
penitenciários da Secretaria da Justiça. São 50 assistentes abnegados, que 
sempre fizeram com firmeza seu trabalho ao lado do preso mais pobre, 
excluído, que não tem nem como ter aquilo que a lei lhe garante, que é a lei 
de defesa. Por isso esmeram-se nesse trabalho, com toda a dificuldade de 
recursos e de material que encontramos nas penitenciárias. 

Houve um projeto, o 1 .392, que criou o quadro suplementar da Defenso;ia 
Pública, limitando a 125. Naquele momento, fomos contra esse pnme1ro 
projeto, porque permitiu, nesse quadro suplementar, com salário de Defensor 
Público, muitas pessoas que não haviam sido aprovadas no concurso. Houve 
uma injustiça gritante, porque os 50 assistentes jurídicos penitenciários· não 
foram contemplados. ' 

Posteriormente, tendo claro essa injustiça, no dia 30/7/98, a Assembléia 
aprovou a Lei n° 12.896, que, no seu art. 8', garantiu a esses integrantes do 
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quadro suplementar a remuneração correspondente. Posteriormente, a 
Comissão de Direitos Humanos corrigiu a injustiça, incluindo esses 
assistentes jurídicos penitenciários nesse quadro suplementar. 

O Governador de então, Eduardo Azeredo, mesmo tendo assumido o 
compromisso, não o colocou em prática, não corrigiu essa injustiça com os 
nossos assistentes jurídicos penitenciários. E o que é mais grave, desde o 
inicio do ano, fizemos contatos também com a Secretaria de Administração, e 
este Governo também não se manifestou. Está agindo do mesmo modo que 
o Governo passado na questão dos assistentes jurídicos penitenciários. O 
próprio Secretário que teria de promover essa correção, que teria de garantir 
esse acesso, que é o Sr. Sávio Souza Cruz, Deputado Estadual licenciado 
para ser Secretário de Administração, não promoveu isso. E fomos 
surpreendidos com a notícia, na semana passada, de que o Governador do 
Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, 
alegando a questão do vicio de iniciativa desta Casa ao apresentar aquela 
medida e outras questões pertinentes à constitucionalidade. 

E o mais interessante nisso é que, se há um processo de irregularidade, o 
Governador teria de se reportar à Lei n° 12.765, que cria o quadro 
suplementar, permite que defensores não concursados também tenham 
essas prerrogativas. Acreditamos que a medida do Governo foi errada, 
injusta e parcial. Queremos, portanto, registrar o nosso apoio aos 50 agentes 
penitenciários do Estado e queremos deixar bem clara a nossa posição 
favorável a eles. (-Palmas.) 

Esperamos que os Deputados do Governo estejam também empenhados 
na correção dessa injustiça, porque, a nosso ver, não podemos ter um bom 
atendimento nos nossos estabelecimentos penais se não tivermos a garantia, 
para aqueles que lá estão trabalhando, de um principio elementar de defesa 
do nosso encarcerado, que é a justiça. 

O Governo está dizendo que vai construir estabelecimentos penais, vai 
resolver o problema de vagas, só que há outras questões anteriores a essas, 
que precisam ser resolvidas, e uma delas, sem dúvida, é a correção da 
injustiça com os agentes penitenciários jurídicos da Secretaria de Justiça. 
Muito obrigado. (-Palmas.) 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, formulei ontem uma questão de 

ordem, e V. Exa_ pediu-me que o fizesse por escrito. Gostaria, portanto, de 
fazer sua leitura: 

"Questão de Ordem com fulcro no art. 186, § 3°, do Regimento Interno. 
Sr. Presidente, reiterando questão de ordem formulada ao final da 1 02• 

Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, ocorrida na data de ontem, 
venho relatar e questionar o seguinte: No inicio do ano, o Deputado Sávio 
Souza Cruz apresentou o Projeto de Lei n° 11gg, que dispunha sobre o 
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plantio de vegetais geneticamente modificados no território do Estado. O 
projeto recebeu parecer pela inconstitucionalidade da Comissão de 
Constituição e Justiça, parecer esse que foi aprovado pelo Plenário, o que 
resultou na rejeição do projeto e seu conseqüente arquivamento. 
Surpreendentemente, V. Exa., no dia 4 do mês em curso, apresentou projeto 
idêntico, contrariando ostensivamente o Regimento Interno: 'Art. 186, § 3°: A 
matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta da maioria dos 
membros da Assembléia'. 

Além do mais, existe em tramitação nesta casa o Projeto de Lei n° 451fgg, 
do Deputado Edson Resende, que trata da mesma matéria, disciplinando 
competentemente a questão dos transgênicos em Minas Gerais . 

Ora, Sr. Presidente, justamente V. Exa., a quem compete, como fiscal da 
ordem, fazer observar as leis e este Regimento, permite-se adotar um 
procedimento que contraria o dispositivo regimental! 

Em vista do exposto, solicitamos que V. Exa. retire imediatamente o Projeto 
de Lei n° 721/g9, de sua autoria, corrigindo o lamentável erro em que 
incorreu. Afinal de contas, o ato baixado por V. Exa., infelizmente, ressuscita 
antigo entendimento dos políticos da República Velha: 'Aos amigos tudo; aos 
inimigos a Lei'. A decisão de V. Exa. merece ser revista, para que não fique 
registrado nesta Casa o mandato de um Presidente que, como magistrado, 
julgou os seus próprios atos". Obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência, em primeiro lugar, considera as 
colocações do Deputado Paulo Piau um pouco duras, exatamente porque 
ainda não se pronunciou. A Presidência acredita que algumas das 
colocações feitas por V. Exa. poderiam ter sido manifestadas após a decisão 
da Presidência, se V. Exa. não concordasse com a decisão tomada. A 
Presidência não tomou nenhuma decisão a respeito, conforme colocou a V. 
Exa., ontem, pois precisava de um tempo para se pronunciar. O assunto 
realmente é polêmico, este Deputado, assim como V. Exa., tem muito 
interesse, embora imagine que nossos interesses devam ser contrários com 
relação aos transgênicos. Mas V. Exa. pode ter a certeza de que, no 
momento em que a Presidência tomar a decisão, esta será rigorosamente 
dentro do que reza o Regimento Interno. 

O Deputado Paulo Piau - O pedido foi que V. Exa. se pronunciasse por 
escrito_ Essa é a razão da leitura. 

O Sr. Presidente - A Presidência formalizará a decisão por escrito, como 
sempre faz. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidê~cia 

~~--~------------------------------------------------_J 
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passa à 2" Parte da reunrao, com a 1" Fase da Ordem do Dia 
compree~dendo as comunicações da Presidência e de Deputados ~ a 
aprecraçao de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expedrente da próxima reunião. 

Comunicação da Presidência 
O Presidente da Assembléia Legislativa, no uso da competência que lhe é 

conferrda pelo rncrso I do art. 235 do Regimento Interno, e tendo em vista 0 • 
drsposto ~o inciso XXI do art. 62, c/c o inciso 11 do § 1° do art. 78, da 
Constrturçao do Estado, comunica a existência de vaga de Conselheiro do 
Trrbunal de Contas de Estado de Minas Gerais, em virtude da aposentadoria 
do Conselheiro Fued José Dib, publicada no Diário do Executivo de 7/12/99. 

A Presidência comunica ainda que, nos termos do inciso 11 do art. 235 do 
Regimento Interno, o prazo de dez dias para a inscrição dos candidatos ao 
preenchrmento desta vaga terá inicio na segunda-feira, dia 13/12/99. 

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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

Emrtrr Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 56_ 
Pelo. PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Di mas 
Rodrrgues; pelo PSDB: efetivo- Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente-
Deputado Amilcar Martins; pelo PDT: efetivo - Deputado Álvaro Antônio; 
suplente - Deputado João Batista de Oliveira; pelo PPB: efetivo - Deputado 
Elmo Braz; suplente ~ Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PPS: efetivo -
l?eputado Wanderley Avila; suplente - Deputado Luiz Menezes. Designo. À 
Area de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos -
aprovação, na 18" Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 943/99, do 
Deputado Ronaldo Canabrava; 951/99, do Deputado Paulo Piau, e 955 a 
959/99, da Comissão de Direitos Humanos; de Assuntos Municipais -
aprovação, na 26" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 935/99, do 
Deputado Ronaldo Canabrava, e 962/99, do Deputado Márcio Kangussu; do 
Trabalho· aprovação, na 28" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 600 
e 654/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, e 655/99, do Deputado 
Eduardo Hermeto; de Transporte- aprovação, na 30" Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°S 922/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva· 938/99 do 
Deputado Márcio Kangussu; 939/99, do Deputado Márcio C~nha; 948 a 
950/99, do Deputado João Batista de Oliveira; 953/99, do Deputado Paulo 
Prau, e_ 954/99, da Comissão de Direitos Humanos; de Educação -
aprovaçao, na 25" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 38/99, do 
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Deputado Amilcar Martins, e 656/99, do Deputado Chico R~f~el; e· dos c 
Requerimentos n°s 968/99, do Deputado Alencar da Srlverra Junror, e 980/99, 
do Deputado Sebastião Navarro Vieira; e de Administração Pública -
aprovação, na 28" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s _ 947/99, do 
Deputado Doutor Viana, e 961/99, do Deputado Dalmo Rrberro Silva (Crente. 
Publique-se.); e pelo Deputado Miguel Martini - sua ausência do País n?s 
dias 9/12/99 e 10/12/99 (Ciente. Publique-se. Cópia à Area de Aparo as 
Comissões.). 

Despacho de Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em 

que, na qualidade de Líder do Governo nesta Casa, solicita seja atribuído 
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 705/99, do Gov_ernador 
do Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, e da outras 
providências, tendo em vista solicitação de urgência contida na Mensagem no 
70/99. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Em atenção ao requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho em que 

solicita que o Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do Estado, tramite em 
regime de urgência, conforme solicitação contida na Mensagem n° 70/99, a 
Presidência decide atribuir regime de urgência à tramitação do Projeto de Ler 
n° 705/99, que altera a tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, e dá outras 
providências. Assim sendo, o projeto passa a tramitar em conformidade com 
o art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 9 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do art. 232 do 

Regimento Interno, requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solrcrta 
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 403/99, uma vez que se 
encontra em condições de ser apreciado em Plenário; e, nos termos do inciso 
VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado José Milton, 
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 478/99 (Arquive-
se o projeto.); e defere ainda, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI 
do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra 
oportunidade, requerimentos dos Deputados Arlen Santiago e outros, em que 
solicitam a realização de reunião especial em homenagem à Pastora! da 
Criança em Minas Gerais, por seus 15 anos de atividades; e Wanderley Avrla 
e outros, em que solicitam a realização de reunião especial em homenagem 
à cidade de Diamantina, pelo recebimento do título de inclusão no patrimônio 
cultural da humanidade. 

Discussão de Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 127, 

~~--------------------------------------------------~ 
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149, 172, 699, 203, 497, 569, 613, 423, 364, 448, 583 e 623/99 (À 
sanção.). 

Votação de Requerimentos . 
O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Requerimento da Comissão. 

de Defesa do Consumidor, em que solicita, tendo em vista requerimento do.-_ 
Deputado Dalm_o Ribeiro Silva, aprovado na reunião de 7/12/99, seja ' 
encam1nhado of1c1o aos Srs. Marco Aurélio Moreira Reis e Constantino Dias · 
Neto, respectivamente, Superintendente e Gerente de Mercado da Caixa 
Econômica Federal, solicitando as seguintes informações: o volume de 
recursos do Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o número de 
candidatos ao financiamento inscritos e de inscrições deferidas e indeferidas, 
o montante de recursos aplicados na Capital e no interior do Estado e as , 
principais razões que levam ao indeferimento de pedidos. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - Requerimento do 
Deputado Sebastião Costa, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de 
Lei no 376/99, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. (-
Arquive-se o projeto.). 

Declaração de Voto 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, formulei esse requerimento 

solicitando a retirada de tramitação desse projeto de minha autoria, que 
reputo Importante, em face do substitutivo que recebeu, o que acarretou uma 
verdadeira transformação. 

O projeto, que tinha um artigo básico e dois outros presentes em todas as 
leis, passou a ter mais de trinta. Assim, ficou absolutamente deformado. Por 
essa razão, formulei o requerimento e agradeço aos ilustres pares a sua 
aprovação. É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - Requerimento n° 580/99, 
do Deputado Bilac Pinto, em que solicita informações ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas sobre o cumprimento do cronograma das obras 
de duplicação da Rodovia Fernão Dias, especialmente do trecho situado 
entre os Municípios de Nepomuceno e Extrema. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Requerimento n° 609/g9, do 
Deputado Antônio Júlio, em que solicita informações à Secretaria da 
Segurança Pública sobre o cumprimento, pela Secretaria, da Lei n° 13.043, 
de 1998. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
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se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 623/99, do Deputado Alberto Bejani, em que solicita 
informações ao Secretário da Segurança Pública relativas às receitas e aos 
investimentos dessa Secretaria no período que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 628/99, do Deputado Amilcar Martins, em que solicita 
informações ao Procurador-Geral do Estado sobre os motivos da retirada da 
ação impetrada na 2' Vara da Fazenda Pública Estadual contra o acor~o de 
acionistas da CEMIG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaçao do 
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. __ 

Requerimento n° 629/99, do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita 
informações à Presidência da COPASA-MG sobre as obras de implantação · 
de rede de esgoto no Município de Janaúba. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 829/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que 
solicita informações ao Presidente da Companhia de Distritos Industriais de 
Minas Gerais sobre as obras de implantação do Distrito Industrial de 
Barbacena, bem como cópias dos documentos que especifica. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a Presidência 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os 

Projetos de Lei n°s 257 e 401/99, que receberam emendas na reunião 
extraordinária realizada na última terça-feira, à noite, e foram devolvidos ás 
comissões, bem como o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199, o 
Projeto de Resolução n° 484/99, o Projeto de Lei Complementar n° 16199 e 
os Projetos de Lei n°s 699, 147, 483, 533, 569, 523, 665, 203, 229, 497 e 
613199, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite. Faz 
retirar, ainda, o Projeto de Lei n° 376/99, tendo em vista requerimento do 
autor, aprovado nesta reunião, em que solicitou sua retirada de tramitação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" 
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qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição, mas 
que há número regimental para a apreciação das demais matérias em pauta. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 89/99, do Deputado Miguel 
Martini, que altera a Lei n° 12.919, de 30/6/98, que dispõe sobre os 
concursos de ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, 
previstos na Lei n° 8.935, de 18/11/94, e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública 
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina 
pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4 e do Substitutivo n° 3 e pela aprovação 
do Substitutivo n° 4. Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, em que solicita que o projeto original tenha preferência na votação. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Dinis Pinheiro- Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 33 

Deputados; há 8 Deputados em reuniões nas comissões, perfazendo o total 
de 45 Deputados. Está, portanto, rejeitado o requerimento da Deputada Maria 
José Haueisen. 

Declarações de Voto 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores da galeria e telespectadores, sabemos há quanto tempo esse 
projeto dos cartórios tramita nesta Casa, com todas as dificuldades e com 
todo o trabalho para que tudo seja feito de maneira transparente e correta, 
para que a população do Estado seja beneficiada. Várias emendas e vários 
substitutivos foram apresentados ao projeto original, deturpando-o totalmente 
e criando privilégios permanentes para aqueles que, hoje, ocupam os 
cartórios, apesar de não serem concursados. Temos, inclusive, anexada ao 
processo do projeto de lei uma declaração do Sr. Marcelo Leonardo, 
Presidente da OAB-MG, que diz justamente isso. No final das suas 
considerações, diz: "Fazer, agora, novas modificações na pontuação do 
concurso, além de não oportuno, privilegia interesses escusos de empresas 
que montaram cursinhos de ocasião, em prejuízo dos critérios estabelecidos 
na redação original do art. 17 da Lei Estadual n° 12.919/98, cuja manutenção 
defendemos, por ser mais justa e democrática e sem estímulo á 
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mercantilização de diplomas e títulos". c·_.·.· 

Sr. Presidente, pelos substitutivos que estão aí e pelas emendas· 
apresentadas, alguns concorrentes· terão totalmente modi~cada a sua 
pontuação, quando disputarem essa vaga para ocupar um cartono. lndus1ve,. 
os títulos entram duas vezes: são contados para a prova de conhecimentos 
e, depois, são contados para a prova de títulos. ·Entendemos que isso é 
prejudicial à transparência, à ética e à legalidade de qualquer concurso 
público. Daí o nosso requerimento para a inversão da votação, no caso desse 
projeto. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Também votamos favoravelmente .ao 
requerimento da companheira Maria José Haueisen, porque, de fato, o 
projeto original autoriza convênios do Executivo com os ca~órios, para 
democratizá-los, a fim de que aqueles que são realmente exciUidos possam 
ser beneficiados. Mas respeita a legislação vigente e prediz o concurso de 
maneira democrática, sem privilégios. 

Por isso fazemos esse apelo à Casa. Foram muitos os projetos que 
tramitaram na Casa, tentando incluir alguns benefícios, sem pensar no bem 
comum, no geral, na democratização do uso do poder, sobretudo o poder dos 
cartórios, que vem desde a colonização do País. 

Temos muitos conhecidos, amigos e parentes em cartórios. Todos 
entendem essa situação, pensam no bem comum e desejam que a lei seja 
cumprida sem privilégios. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Deputadas, essa questão sobre projeto que está sendo votado, hoje, é antiga 
na Casa. Lamentavelmente, alguns interesses embutidos nas proposições, 
através de substitutivos- não sei quais as razões, ou talvez seja por diversas 
razões -, ainda são impostos por alguns colegas a esta Assembléia 
Legislativa. 

Vou explic"itar, fundamentalmente, o Substitutivo n° 4, que, parece-me, é o 
mais desejado por boa parte dos parlamentares, para ficar registrado que 
esta Casa tem a função principal de defender o interesse coletivo, público, o 
interesse da sociedade de Minas Gerais. De outra forma, o seu 
comportamento torna-se inaceitável. É inaceitável quando o interesse é de 
alguns, seja de Deputados ou de próximos a eles. 

Falo isso esperando que os Deputados votem contra. Mas o interesse 
privado, aqui, tem tido também uma forte influência. Quero que fique 
registrado isso, para que o povo tome conhecimento. Quero ainda registrar a 
minha indignação com esta Casa, que, lamentavelmente, desgraçadamente, 
muitas vezes tem servido mais a interesses particulares do que a interesses 
coletivos . 

A Deputada Maria José Haueisen, quando propôs a inversão de votação, 
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fê-lo exatamente para permitir que votássemos o projeto original, que não 
tinha algumas indecências como essas incluídas nos substitutivos. Irei ler, 
sem fazer muitos comentários, porque o tempo é curto, para que essas 
questões fiquem registradas para todo o Estado de Minas Gerais. (-Lê:) 

"Substitutivo n° 4 •.. 
Altera a Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os 

concursos de ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, e : 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 6 o da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo único: 
'Art. 6°- .......................... . 
Parágrafo único - É vedada participação, na Comissão Examinadora, de 

candidatos inscritos no concurso, de seus ascendentes ou descendentes e 
colaterais até o 3° grau, inclusive, e afins.'. 

Art. 2°- Os incisos I e 11 e o§ 1° do art. 17 da Lei n° 12.919, de 29 de junho 
de 1998, passam a vigorar com a redação que segue, ficando revogados 
seus incisos 111, IV e V: 

'Art. 17- ..................... . 
I -tempo de serviço prestado como titular ou escrevente em serviço notarial 

ou de registro, atendido o disposto no§ 1 °; 
li- conclusão de doutorado, mestrado ou outra forma de pós-graduação na 

área de direito notarial e registro. 
§ 1" - A pontuação máxima atribuída aos títulos de que trata este artigo, 

calculada sobre o total de pontos distribuídos no concurso, será: 
I- aos títulos a que se refere o inciso I, 16% (dezesseis por cento), em caso 

de titular, e 8% (oito por cento), em caso de escrevente: 
li- nos casos previstos no inciso 11, 4% (quatro por cento).'. 
Art. 3° - Os arts. 16, 28, 29, 32 e 34 da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 

1998, passam a vigorar com a seguinte redação:" 
Aqui existem algumas questões importantes a serem salientadas.(- Lê:) 
"Art. 16 - As provas, de caráter eliminatório, versarão sobre as matérias 

constantes no edital e abordarão os seguintes temas: 
I - prova teórica: direito notarial e de registro; 
11 - prova prática: atividades técnicas e práticas especificas das funções 

notarial e de registro. 
§ 1°- As provas teórica e prática valerão, respectivamente, 30% (trinta por 

cento) e 70% (setenta por cento) do total de pontos distribuídos no concurso. 
§ 2°- A prova a que se refere o inciso li incluirá atividades especificas à 

serventia na qual existe a vaga, observando-se, para as serventias notariais, 
a exigência de temas relativos às atividades notariais e, para as serventias 
registrais, temas relativos às atividades de registro. 
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§ 3° - Serão atribuídos 100 pontos a cada prova, sendo eliminado o '> 

candidato que não conseguir o mínimo de 50 pontos em cada uma. 
§ 4° - À experiência do candidato em exercício como ~itular ~u como 

escrevente da senientia à qual concorre, desde que pelo penado mm1mo de· 
cinco anos, será atribuída pontuação de 20% (vinte por cento), se titular, ou 
10% (dez por cento), se escrevente, ou 5% (cinco por ce~to), se auxiliar." 

ora, Srs. Deputados, não podemos aceitar uma cond1çao dessa_s. Se se faz 
uma prova prática e se mede a experiência dos candidatos, nao se pod_e, 
depois, dar aos que já exercem atividades cartona1s uma pontuaçao 
diferenciada. 

Na realidade, trata-se de um esforço para perpetuar, para manter nos 
cargos aqueles que já estão lá. Então, por que não rasgam~s o c~ncurso 
público e votamos, descaradamente,. um procedimento, perm1lln_do _aqueles 
que ocuparam, por apadrinhamento, os cargos que cont1nuem la? E ISSO o 
que se deseja votar nesta Casa. (- Lê:) . . . . 

"§ 5°- o conhecimento da língua portuguesa sera adotado como cnteno de 
correção das provas escritas, nos termos do edital. _ . 

Art. 28 - Os notários ou registradores, independentemente da entranc1a ou 
da delegação, poderão, no caso previsto no art. 24, candidatar-se a qualquer 
serventia de registro ou de notas do Estado. _ 

Art. 29 - O primeiro concurso de ingresso e o primeiro de re~oçao para 
provimento das vagas existentes no Estado na data de publlc~çao desta _lei 
serão realizados no mesmo dia, nas comarcas respect1vas as serventias 
vagas, sob a direção geral do 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, com 
o auxilio dos Diretores dos foros. 

§ 1 o - Atendido o disposto no 'caput' deste artigo, observar-se-á, para os 
demais concursos, o fixado no art. 7" desta lei. 

§ 2o _ Para 0 primeiro concurso, serão expedidos dois editais,. sendo o 
primeiro para as serventias criadas e não prov1das a qualquer t1tulo, e o 
segundo para as demais serventias vagas. 

Art. 32 - Expedido o ato de delegação, em caso de concurso ou nos termo~ : 
do art. 31 desta lei, aquele que estiver respondendo pela servent1a transm1t1ra 
ao empossado toda a documentação que constitua o acervo cartorial, · 
compreendendo os livros de escrituração, folhas soltas ou fichas' que os· 
substituírem os documentos arquivados, inclusive microfilmes, e, em caso de 
informatização, os programas e bancos de dados que o integrem, a fim de' 
permitir a continuidade dos serviços. · • 

Parágrafo único- Decreto do Poder Executivo disporá sobre: ,. 
a) data e local de transmissão da documentação; 1 
b) investimentos e outros gastos indenizáveis ao · responsável pela 

serventia; · '•· 
c) escreventes ou prepostos existentes: 

~L_--------------------------------------------~ 
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d) débitos ou pendências relativas à serventia; 
e) demais questões essenciais à transmissão e continuidade do serviço." 
Nesse caso. temos de definir se essa responsabilidade caberia ao 

Executivo ou ao Judiciário. (-Lê:) 
"Na hipótese de concurso público para a serventia que possua servidor 

com estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, elas somente serão providas por 
concurso público de provas e títulos." 

Encerro a apresentação do substitutivo, porque é nele que se encontram 
alguns interesses que extrapolam e agridem o interesse público, o direito da 
isonomia e da igualdade de oportunidades para todos, num eventual 
concurso público para o sistema cartorial do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente- Com _a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, há cinco anos, esta Casa trava essa polêmica a respeito dos 
cartórios de Minas Gerais. Evidentemente, das 2 mil serventias do Estado, a 
polêmica refere-se somente a 450 serventias. Por três vezes, esta Casa 
aprovou proje~os que permitiam um grande trem da alegria, um trem-bala, 
dando condoçoes para que os ocupantes a título precário dos cartórios 
fossem efetivados. Por duas vezes, o Governador Eduardo Azeredo vetou, e 
por uma vez, o Governador Itamar Franco. 

Durante a Presidência do Deputado Romeu Queiroz, muito interessado 
nessa questão, chegamos a ter oito votações de um projeto, pois ele queria, 
de qualquer jeito, aprovar um benefício para os ocupantes de 450 serventias. 
Até entendo que algum parlamentar possa ter amizade com outro Deputado, 
como no caso do Deputado Romeu Queiroz, que tem um filho nomeado, no 
Governo passado, a título precário para um cartório, ou em algum caso de 
esposa de Deputado. Temos Deputados aqui que têm esposas ou até 
conhecidos. Isso é até normal. Mas esta Casa tem que se pautar pela defesa 
do interesse público. Se a Constituição de 1988 estabeleceu concurso, por 
que não ser essa regra igual para todos? 

Um parlamentar pode ter dois, três, quatro, vários amigos que ocupem 
serventia a título precário (eu tenho vários), mas o Deputado teve milhares de 
votos, então muitos outros de seus eleitores gostariam de ter as mesmas 
condições dos que estão ocupando o cargo a título precário. Faço um apelo à 
consciência dos Deputados para que não aprovemos essa proposta. 

O Tribunal de Justiça tem culpa nisso, porque lá, também, o critério era 
esse. Eram parentes de Desembargadores, amigos de Desembargadores. o 
Tribunal de Justiça podia muito bem ter feito o cartório e não o fez E 
vergonhosamente, Srs. Deputados, o Tribunal de Justiça, há 6 meses, s~lto~ 
um edital de concurso em que excluía exatamente essas 461 serventias, para 
ser mais exato, o que é um verdadeiro absurdo! 
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O Tribunal de Justiça pode até se redimir do seu erro. Soube, por 

telefone, que, numa câmara daquele Tribunal, está sendo apreciado um 
pedido de liminar- fruto de uma representação que fizemos á Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público - para que as 461 serventias sejam incluídas 
no concurso. 

Faço um apelo para que haja adiamento da votação dessa questão. Vamos 
ver como o Tribunal de Justiça vai se comportar, de forma liminar. O que 
estamos dando, no projeto do Deputado Miguel Martini, chega a 40% dos 
pontos. Se alguém não passar, recebendo 40% dos pontos, é porque tem 
algum problema, alguma oligofrenia, e não, porque não tem condições. 
Estamos pedindo que realmente a igualdade de todos perante a lei seja 
garantida. Vamos permitir que o Tribunal de Justiça reconsidere, de forma 
judicial, um erro que cometeu administrativamente. Diga-se de passagem, 
tanto o Corregedor Titular da época como o Subcorregedor foram contrários 
à exclusão das 400 serventias. 

Acho que, ao rejeitarmos o Substitutivo n° 4 ou adiarmos sua votação, 
estamos permitindo que o Tribunal de Justiça faça uma correção de rota. E 
deixem-me dizer: por que a Assembléia Legislativa vai enfrentar desgaste? O 
Governador vai vetar novamente. Já está decidido que o Governador vai 
vetar, porque ele não poderia ser incoerente. Ele vetou uma vez, por que não 
vetaria de novo? Aí, faço um apelo à bancada do Governo: a bancada quer 
que o Governador sofra um desgaste na Casa? É ele que tem de assumir o 
ônus do segundo veto? Que bancada de governo é essa? 

Não podemos permitir que haja um desgaste do Governador e, então, que 
definamos isso aqui. E a bancada da Oposição deve se lembrar que o 
Governador Eduardo Azeredo, por duas vezes, vetou essa matéria. Vetou por 
entender que era inconstitucional. Mas, se porventura o Governador não 
vetar, de que vai adiantar esse carinho que alguns podem querer fazer a 
alguns eleitores, ou parente necessitado, nessa crise de desemprego ... 
Porque isso não passa no Supremo. 

Já tomei uma decisão. Como fiz uma representação ao Ministério Público, 
se essa lei for aprovada, se for sancionada, ou se o Concurso .. for 
regulamentado dessa forma, como já existem em vários Estados decisões, 
vamos novamente representar ao Ministério Público para impedir. a 
concessão do beneficio que, porventura, estejamos pretendendo dar a algum 
protegido; isso de nada adiantará, porque é inconstitucional, flagrantemente 
inconstitucional. Pode até ser justo. Há pouco, um Deputado me falava sobre 
um distrito do interior: "É um local onde, provavelmente, ninguém vai 
concorrer e onde existe um conhecido meu que faz um trabalho abnegado, 
que não recebe nem meio salário mínimo por mês". ··• ' .• 

Acredito que, para resolver alguns problemas pontuais, casuísticos, nos 
quais podemos entender que esteja havendo injustiça, poderemos cometer 

<~--------------------------------------------------------J 
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uma injustiça maior, não permitindo que todos possam concorrer a esses 
cargos, que todos possam ser, realmente, como a Constituição estabelece, 
considerados como iguais diante da lei. E não que a lei produza injustiça, 
produza desigualdade. 

Esta Casa poderia não estar enfrentando esse desgaste, já disse. Nas 
duas vezes em que votamos a matéria, no Governo Eduardo Azeredo, e 
depois, no veto do Governador Itamar Franco, dizia que era desnecessário, 
porque seria vetado. Se não fosse vetado seria considerado inconstitucional 
pela Justiça. Entendo que esta Casa tem dado demonstrações de grandeza e 
de espírito público em muitas votações, e poderia, também, dar essa mesma 
grandeza agora, rejeitando esse substitutivo, não permitindo que esse 
absurdo seja aprovado. 

Acredito que, com essas palavras, tenha sensibilizado os Deputados, 
porque não pode haver um espírito de corpo que se sobreponha à 
Constituição Federal, que se sobreponha ao mandamento maior da igualdade 
de todos perante a lei. Isso é vergonhoso. Estamos aqui aprovando um trem-
bala da alegria, um grande absurdo. Se o aprovarmos, estaremos dando mau 
exemplo à sociedade mineira. 

O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, 
em que solicita o adiamento de votação do Projeto de Lei n° 89/99. Com a 
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite' - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada, 
público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaria de 
encaminhar favoravelmente ao projeto, mas, muito mais do que encaminhar 
favoravelmente, queria colocar a minha posição, como das outras vezes em 
que esse projeto aqui esteve. 

Veio com outro número, com outra perspectiva, veio, de alguma forma, 
dissimulado, mas sempre volta. Pensava que a Assembléia Legislativa não 
trataria mais da questão dos cartórios, que ficaríamos no concurso do 
Tribunal de Justiça e que teríamos a ocupação dessas vagas por meio de 
concurso público, como determina a Constituição Federal, mas temos 
novamente de enfrentar esse gigante. Cada vez surge com mais força. Desta 
vez, vem travestido de vários substitutivos, mas é o mesmo gigante que já foi 
enfrentado pela Assembléia Legislativa. Mereceu veto no Governo Eduardo 
Azeredo, mereceu veto do Governador Itamar Franco. A Assembléia 
Legislativa manteve os vetos e sabemos como conseguimos manter esses 
vetos. 

Foi muita luta, mas estamos novamente diante do projeto que tenta, de 
alguma forma, deixar permanecer nos cartórios as pessoas que não fizeram 
concurso público. Colocamo-nos frontalmente contra essa pretensão. 

Novamente temos que vir a esta tribuna para tratar deste assunto. O 
Supremo, por várias vezes, já colocou sua posição em ações diretas de 
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inconstitucionalidade, demonstrando que é inaceitável essa pretensão. O 
nosso Pais tem a pior distribuição de renda do mundo. Muitas vezes estamos. 
a criticar os governos do nosso País em nível federal. Foi assim no tempo da:• 
ditadura militar, quando tivemos uma grande concentração de renda nas1 
mãos dos ricos do nosso Pais. E tem sido agora, quando o nosso Pais 
apresenta, lamentavelmente, o recorde de pior Pais do mundo em 
distribuição de renda. Estamos sempre a criticar uma figura no nosso País, o 
Presidente. Penso que o que está ao nosso alcance é fazer justiça, é dar 
oportunidade para que a maioria da nossa população tenha acesso a esse 
serviço, que é público. Para serem preenchidas essas vagas, tem que se 
abrir concurso público. Por que tem que ser o meu filho, dono de um cartório, 
ocupante desta vaga? Por que não pode ser aquele jovem brasileiro que está 
passando pela escola e que, lamentavelmente, com o desemprego que 
estamos vivendo, ficará desempregado, apesar de formado? Por que o meu 
filho, a minha cunhada ou o meu irmão têm que ser beneficiados? Por que 
não se deve dar chances iguais a todos os cidadãos do Estado para o 
preenchimento dessas vagas? Muitas vezes é fácil criticarmos aqueles que 
estão no Poder Executivo mandando, mas não cuidamos daquilo que é de 
responsabilidade do Poder Legislativo, dando oportunidades àqueles que 
estão em busca de um emprego, muitas vezes em condições de ocuparem 
esses espaços. Somos nós, que representamos esse povo de Minas Gerais, 
que, na maioria das vezes, lutamos contra esse mesmo povo, que não 
damos chance a esse povo de ocupar essa serventia que está aí e que deve 
ser disputada em pé de igualdade por todos os cidadãos de Minas Gerais. 
Não há mais lugar em nosso Pais ou em nosso Estado para esses privilégios. 
Não há mais como fazer defesa desses privilégios. Temos, como eu disse, a 
pior distribuição de renda do mundo. Não há mais como manter nas mãos de 
poucas pessoas os recursos, os cargos, os privilégios, que têm que ser 
repartidos com a população do nosso Estado. Como disse no início, com 
minha imaturidade não achava que teríamos que enfrentar novamente na 
Assembléia Legislativa esse projeto. É impressionante como ele volta. Como 
voltou no ano passado, atropelando o Regimento Interno da Assembléia. Ele 
vai procurando os lugares e chega. Essa pretensão aproveita outros projetos 
como agora está aproveitando na forma de substitutivo. Não há como apoiar 
essa pretensão no Plenário da Assembléia Legislativa, onde estão o~ 
Deputados e Deputadas que representam a população de Minas Gerais. E 
indefensável. Não há como se chegar aqui para dizer que essas vagas 
devem continuar sendo preenchidas dessa maneira, por indicação, e não por 
concurso público, com chance para todos. 

É impossível defendermos isso. Quero encaminhar pela retirada do projeto, 
pelo adiamento de votação. Espero que os substitutivos sejam retirados. Se 
não forem, penso que os Deputados devem rejeitá-los. Vamos votar o 
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projeto, porque tem uma proposta que interessa, que facilita os serviços 
para a população, mas vamos rejeitar os substitutivos. Imagino que, se o 
Governador Itamar Franco, como o Governador Eduardo Azeredo, vetar esse 
projeto, vamos ter que enfrentar esse desgaste, novamente, na Assembléia 
Legislativa, votando um veto do Governador do Estado, em cima da mesma 
matéria. Por isso, quero encaminhar, favoravelmente, ao adiamento de 
votação do Projeto de Lei 8g/g9. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Hely 

Tarqüinio. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O S~. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votaçao e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 30 

Deputados; votou em branco 1 Deputado; há 5 Deputados em comissões, 
perfazendo o total de 40 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do 
requenmento. 

Declaração de Voto 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, em primeiro lugar 

g~staria de dizer que não votei a favor do requerimento na expectativa de 
nao dar "quorum" suficiente para que tivéssemos caracterizada a votação, 
considerando a maioria pela não-aprovação. Em segundo lugar, como o 
projeto está ainda na 1• fase de votação, a minha esperança é que os 
Deputados possam ter, mais do que uma atitude solidária com os colegas, 
uma atitude solidária com os princípios fundamentais da democracia, com o 
estado de direito e com aqueles que pretendem prestar serviços nesse 
Estado brasileiro. Espero que durante todos os procedimentos que vão 
ocorrer no primeiro e segundo turnos possamos fazer uma reflexão mais 
aprofundada sobre a realidade. 

Em terceiro lugar, para encerrar, esse projeto, na nossa avaliação, tem 
elementos inconstitucionais, e mesmo que formos derrotados no Plenário da 
Assembléia Legislativa, vamos usar de todos os instrumentos legais, 
constitucionais, para impedir a aplicação de uma lei absolutamente irregular, 
que agride a dignidade das pessoas e que ofende o principio da isonomia no 
Estado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, voltamos a esta tribuna para encaminhar a votação do Projeto de 
Lei no 89/99, que dispõe sobre os concursos de ingresso e remoção nos 
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serviços notariais e de registros, previstos na Lei n° 8:935, de 18/11/94, e 
dá outras providências. Somos pela rejeição do · projeto. Já tivemos 
oportunidade de discutir a pretensão do nobre Deputado Hely Tarqüinio, 
Líder do PSDB, de adiamento de votação desse projeto. Da mesma forma, 
colocamos aqui que teremos esse projeto novamente vetado pelo 
Governador do Estado. 

Esse projeto repete as intenções anteriores de outros Deputados em 
relação à ocupação das serventias· dos. cartórios. Elas estão ocupadas 
precariamente neste momento e devem • merecer um .concurso público, para 
que tenhamos chances iguais de ocupação desses cargos no serv1ço dos 
cartórios. Queremos lamentar, porque o que tivemos na Casa foi uma 
votação com grande número de Deputados que, ao que nos parece, têm a 
pretensão de aprovar esse projeto. 

Veremos que será mais um desgaste da Assembléia Legislativa, que, há 
alguns anos, tenta passar esse "trem da alegria", que foi sempre vetado pelos 
Governos estaduais, como foi no caso do Governo Eduardo Azeredo e como 
está sendo no Governo Itamar Franco. Esperamos que novamente o 
Governador, se a Assembléia Legislativa aprovar, vete, e consigamos manter 
o veto aqui no Plenário da Assembléia Legislativa. 

Junto com todo o processo que acompanha o projeto estão os pareceres 
das comissões. Temos também algumas manifestações, como a da OAB, 
mostrando ter posição contrária ao Projeto de Lei n° 89/99, que propõe 
alterações dos critérios de pontuação do concurso público de ingresso e 
remoção em cartórios, serviços notariais e de registros. Essa matéria já está 
bem regulada na Lei n° 12.919, de 30/6/98, e na Lei Federal no 8.393, de 
18/11/94. 

O Tribunal de Justiça, com base na Lei n° 12.919, baixou a Resolução n° 
350, de 9/6/99. Inúmeros advogados e outros bacharéis em direito já estão se 
preparando para o primeiro concurso, a se realizar, provavelmente, no 
segundo semestre deste ano, segundo regras e critérios já conhecidos e 
vigentes desde o ano passado. 

Então, vejam, Srs. Deputados e Deputadas, como estão querendo mudar a 
regra do jogo já com o jogo em andamento. Há toda uma legislação federal 
pertinente, desde 1 g94, clara, demonstrando como devem acontecer os 
concursos. A legislação estadual também é clara em relação a essa questão. 

Há uma manifestação da OAB sobre esse concurso .. mas vem a 
Assembléia Legislativa querendo mudar toda a regra do jogo. E injusto, assim 
como é totalmente injusta a pretensão daqueles que propõem essa matéria. 
Com essa injustiça, alcançam as pessoas que estão preparadas para 
participar desse concurso. 

É clara, no manifesto da OAB, a sua posição. Diz: "Fazer agora novas 
modificações na pontuação do concurso, além de não oportuno, privilegia 
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interesses escusos de empresas que montaram cursinhos de ocasião, em 
prejuízo dos critérios estabelecidos na redação original do art. 17 da Lei n° 
12.919, dt; 1998, cuja manutenção defendemos, por ser mais justo, 
democrático e sem estímulo á mercantilização de diplomas e títulos. 

Aproveitamos o ensejo para manifestar a V. Exa. os protestos de nossa 
estima e consideração". 

Assina o Presidente da OAB-MG, Dr. Marcelo Leonardo. 
Essa é a posição dele e a posição já consagrada pelo Supremo. O 

Supremo, por diversas vezes, respondendo a Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, demonstrou sua posição: é inconstitucional. 
Novamente a Assembléia Legislativa de Minas Gerais irá passar por uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Assim, gostaria de encaminhar a votação pela rejeição dos substitutivos, 
para que possamos ter a tranqüilidade de, amanhã, não haver aqui uma 
decisão do Supremo, o que será inevitável e acompanhará decisões 
anteriores de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

Entendemos que o projeto do Deputado Martini tem o objetivo de 
possibilitar convênios entre o DETRAN e os cartórios, para certos atos 
importantes e que, de alguma forma, agilizam os trâmites de licenciamento e 
outros serviços do DETRAN, mas vemos que alguns substitutivos propostos 
tentam alterar totalmente essa pretensão. Por isso queremos encaminhar a 
votação pela aprovação do projeto do Deputado Miguel Martini, mas pela 
rejeição dos substitutivos, que vão contra tudo que pensamos ser razoável 
em relação a essa questão. 

A Assembléia Legislativa já se manifestou anteriormente quanto a essa 
matéria: primeiramente, aprovou-a, mas depois, sendo vetada por dois 
Governadores, manteve-se o veto no Plenário. Por isso, é claro o nosso 
encaminhamento: pela aprovação do projeto e pela rejeição dos substitutivos. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara- Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho, de 

público, afirmar que tenho muitos amigos e parentes próximos donos de 
cartórios, mas votar a favor desses substitutivos seria votar contra a maioria 
da população, votar contra a democracia, desrespeitando essas pessoas, 
que estarão sendo iludidas, pois esse voto não valerá para que possam 
continuar proprietários de cartórios. Trata-se de um projeto inconstitucional, 
que foi vetado pelo Governador anterior, Eduardo Azeredo, foi velado pelo 
Governador Itamar Franco, que, coerentemente, terá que vetá-lo novamente. 
Além disso, o companheiro Durval Ângelo já declarou, oficialmente, que 
entrará com Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que poderá ser feito por 
qualquer cidadão mineiro. Estamos iludindo nossos amigos, nossos eleitores 
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e 0 povo de Minas votando dessa maneira. Temos que valorizar o 
parlamento e o povo mineiro. Respeito as pessoas que se encontram nos · 
cartórios, têm experiência no assunto, têm prestado· bons serv1ços ao povo 
mineiro e terão oportunidade de, democraticamente, · part1c1par dos 
concursos. Não é esse· voto que resolverá o problema. · 

Quero deixar uma reflexão para os colegas Deputados: que possamos 
votar pensando no bem comum, na responsabilidade desta Casa, -~este 
parlamento, para com o povo m~neiro, para com a democracia e a obed1enc1a 
às leis vigentes. Vimos a pos1çao of1c1al da OAB, entidade q~e respeitamos, 
que tem, durante todo esse tempo,. priorizado a sua açao a favor da 
liberdade, da democracia, do compromisso com o povo m1ne1ro e bras1le!ro. 
Deixamos, de público, o nosso voto favorável ao projeto inicial, mas contran<;> 
aos substitutivos, que vêm, novamente, trazer um tema, um assunto que 1a 
estava vencido nesta Casa, tanto na legislatura anterior quanto na atual. 
Apelo para que reflitamos, a fim de não mais iludir pessoas que acham que, 
com nosso voto, resolverão definitivamente esse desejo, que humanamente 
pode ser justo, mas acima dele estão o bem· comum e a democracia. Eles 
mesmos entenderão nossa posição, pois, como parlamentares, temos que 
deixar nossos interesses mais próximos e pensar no bem comum. Como 
parlamentar do PT, estamos somando esforços_ com o povo mi~eiro, neste 
final de milênio, uma vez que nossa responsabilidade e grande. As vezes, e 
mais fácil colocarmos um governante como responsável, mas cada um de 
nós é responsável dentro do seu espaço de poder, que não ê fácil de ser 
exercido, pois temos que tomar·atitudes incompreensíveis para determinadas 
pessoas. A própria história vai dizer qual é a nossa responsabilidade neste 
momento. Temos que, às vezes, contranar 1nteresses de categonas 
pensando no bem comum. Obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

presente, telespectadores, diz o ditado popular que "água mole em pedra 
dura tanto bate até que fura". Acho que é justamente com base nesse d1tado, 
lembrando-se dele ou, pelo menos, tendo-o no subconsciente, que alguns 
parlamentares desta Casa insistem em fazer passar aqUI um projeto ?e le1 
altamente desmoralizante para esta Casa, po1s cna e garante pnv•leg1os, 
defende apadrinhados. É um projeto, como já foi dito aqui, que já recebeu 
dois vetos do Governador Eduardo Azeredo e um do Governador Itamar 
Franco. Mas alguns parlamentares insistem em defender e proteger.aqueles 
que, com certeza, são poucos dentro do universo que é o Estado d':' M1nas 
Gerais. Insistem em fazer passar aqui esse projeto de lei, mudando num:ros, 
mudando um palavreado aqui, uma coisa aiL Mas, se é verdade que "agua 
mole em pedra dura, tanto bate até que fura", também é verdade que "a 
esperança é a última que morre". É por isso que nós, que nos opomos a esse 
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"Irem da alegria", estamos aqui com outros parlamentares, que também 
sempre combateram esse projeto, insistindo e lutando para que isso não 
aconteça nesta Casa. Somos responsáveis por esta instituição. Não somos 
apenas responsáveis pelo que fazemos em nossa casa, pelo nosso nome de 
cidadã em outros ambientes, mas, sobretudo, pelas atitudes que tomamos 
aqui. 

Infelizmente, muitas vezes há uma descrença no Poder Legislativo, porque 
o corporativismo existe, porque os amigos são colocados em primeiro lugar, e 
os parentes dos amigos antes do interesse público e da defesa da 
coletividade. Não é essa a colocação de todos nós quando estamos no 
palanque, nos comícios ou nos nossos boletins em praça pública, quando 
queremos chegar a esta Assembléia. Ninguém, nem de maneira velada, 
mostra que seu interesse maior é pelos amigos, parentes e pelos que estão 
em volta de cada um de nós. Naquela hora, é o interesse público, é a 
coletividade e tanto mais que se fala. Essa coerência é que deveria existir 
nesta Casa. O que falamos em comício, o que escrevemos nos boletins de 
campanha deveriam ser normas para nossa vivência, nossa prática no dia-a-
dia, aqui. Entendo perfeitamente que no processo legislativo, no parlamento, 
existam idéias diferentes por questões ideológicas, por questões de 
princípios, mas votos diferentes por interesse pessoal, pelo interesse de 
proteger algumas pessoas, isso macula o parlamento em qualquer situação e 
em qualquer época. 

É verdade que a democracia é um processo no qual temos que caminhar. 
As coisas não aparecem prontas do dia para a noite; aos poucos, o processo 
democrático tem que ser aperfeiçoado, mas é verdade que a democracia é 
um processo de alto risco. Aqueles que estão apegados aos seus interesses 
próprios dificilmente abrem mão deles, mesmo quando está em jogo a 
democracia. . 

Está escrito na Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, 
mas, na hora em que nosso interesse fala mais alto, nos esquecemos desse 
artigo da Constituição, que é uma verdade que não pode ser refutada, e 
achamos que, apesar de todos serem iguais perante a lei, há alguns que são 
mais iguais que outros. E é aí que buscamos o privilégio e queremos a 
vantagem pessoal. 

Deputados, todos aqueles que me precederam nessa argumentação já 
falaram sobre a imoralidade desse "trem da alegria", desse problema dos 
cartórios. 

Também pensava, como outros que me antecederam, que isso era coisa 
morta, que não havia mais a possibilidade de que esse projeto dos cartórios, 
ou seja, esse "trem da alegria", que já foi derrotado não sei quantas vezes e 
que já foi tão polêmico nesta Casa, voltasse à baila, no final do ano, quando 
estamos pretendendo encerrar os nossos trabalhos. A luta de cada um de 
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nós é pela igualdade, não aquela escrita no papel, que não sai de lá, nias .· .. ,, 
a igualdade real. Essa luta há de segurar aqueles que estão conscientes de 
que é preciso caminhar e de que é necessário acreditar que não podemos· 
fazer injustiças, manter privilégios. ~- , 

Um Deputado que me antecedeu disse que, na titulação, há alguns 
quesitos que conseguem até 40% de vantagem para quem já está. em 
cartório. Isso é pouco para eles. Existem propostas para que· sejam 
aproveitados com pontuação de 70%. Ora, se qualquer um que entrar no 
concurso pode ser aprovado com 50% dos pontos, então, um que tirar zero 
na prova, mas que já estiver lá há algum tempo,· tem até 70% garantido. no 
concurso. Como disse anteriormente, essa pontuação, muitas vezes, entra na 
titulação e na prova de conhecimento, ou seja, é considerada duas vezes. 
Nesse caso, a desigualdade e a discriminação com quem está buscando 
condições de prestar um concurso . público e de, também, ter direito de 
trabalhar e servir à comunidade, é muito violenta. 

Srs. Deputados, não tenho a menor dúvida de que esse problema dos 
cartórios há de tomar o nosso tempo, por muitos dias, mas tenho a certeza 
de que, como foi dito, mesmo que seja aprovado nesta Casa, haverá a 
sensibilidade, que sempre houve, por parte do Governador Itamar Franco de 
vetar esse projeto. E, se isso não acontecer, haverá a sensibilidade do 
Supremo Tribunal de não deixar que aconteça um desrespeito à Constituição, 
que é a nossa lei maior. 

Por isso estou aqui encaminhando, também, essa votação e colocando, de 
antemão, o meu voto: somos pelo projeto do Deputado Miguel Martini na sua 
forma original, mas recusamos qualquer substitutivo - são quatro - e não sei 
quantas emendas, que deturpam o projeto, que foram feitas buscando 
garantir o "trem da alegria", que, se passarem, mais uma vez colocarão esta 
Assembléia Legislativa na berlinda. Srs. Deputados, esta Casa tem tudo para 
ser a melhor: uma assessoria competente e uma estrutura que, sem dúvida, 
é a melhor do nosso País. Temos de zelar, também, por esta Casa, para que 
os projetos aprovados aqui não nos envergonhem, não sejam motivo para 
nos colocarem na berlinda e para chacotas e desmoralização do parlamento. 
A nossa luta contra essa imoralidade dos cartórios há de continuar, porque "a 
esperança é a última que morre". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto. 
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, · Srs. 

Deputados, meus senhores e minhas senhoras, demais pessoas presentes, 
também não poderia deixar de me manifestar contra a imoralidade desse 
projeto. 

Esse projeto veio aqui várias vezes. Já se fez de tudo para que fosse 
aprovado nesta Casa. Esta Casa deve ter vergonha e brio e zelar pelos seus 
nomes, pelos nossos nomes, Srs. Deputados. Esse projeto é escandaloso e 
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imoral. Quando a imprensa·"bate". procuramos nos defender. Temos de 
fazer prevalecer as nossas idéias, não podemos utilizar da nossa 
permanência aqui para benefícios próprios. 

Tenho parentes em cartórios. em situações ligadas aos cartórios. Mas não 
votarei a favor desse projeto. porque tenho de zelar pelo meu nome e 
justificar a nossa permanência aqui. Não estamos aqui pelo nosso interesse. 
Vejo, com muita tristeza, o que se tem feito na Casa. 

Na administração passada, esse projeto foi votado oito vezes aqui. Foram 
cometidos vários absurdos para tentar a sua aprovação, lamentavelmente. 
Vemos tudo com muita tristeza. 

Quando esperávamos que esse projeto não viesse mais a esta Casa, ele 
surge, como uma assombração. Em nome do PMDB. do nosso partido, e em 
meu nome. que procurei zelar por toda a vida. como homem público e ex-
Prefeito, quero dizer que não concordo com esse projeto. Entendemos que é 
inconstitucional. O próprio Eduardo Azeredo se posicionou duas vezes contra 
a aprovação dele nesta Casa. Itamar, uma vez. 
. Como di~seram muito bem os colegas que nos antecederam, a pontuação 
e lambem escandalosa. São 40 pontos na prova escrita e na prova de títulos. 
Então, uma pessoa pode fazer qualquer coisa na prova que consegue entrar 
pela porta dos fundos. Nós, Deputados. devíamos votar contrariamente a 
esse projeto. Devíamos votar apenas o projeto do Deputado Miguel Martini, 
deixando essas modificações e substitutivos sem consideração. Temos 
certeza de que o próprio Tribunal de Justiça promoverá o concurso. sem nos 
colocar numa posição ridícula. Quero acompanhar os que nos antecederam 
nesta tribuna. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em 
que solicita. na forma regimental, que o Substitutivo n° 1 tenha preferência na 
votação. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite' - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas. 
estamos apresentando esse requerimento já que o Substitutivo n° 1 apenas 
retifica o texto do projeto do Deputado Miguel Martini, que tem por objetivo 
fazer com que os cartórios participem de convênios com o DETRAN. 

Não teremos. assim, a oportunidade de a população ter seus serviços 
descentralizados, já que os cartórios estão presentes na maioria dos 
municípios de Minas Gerais. O Substitutivo n° 1 apenas retifica essa 
pretensão do Deputado Miguel Martini, que autoriza o Estado a celebrar 
convênios com os cartórios de registro civil das pessoas jurídicas naturais, 
quando de interesse da comunidade local, com vistas à prestação de 
serviços correspondentes ou outros de interesse público. Queremos aprovar 
o projeto e o Substitutivo n° 1, que autoriza o Departamento Estadual de 
Trânsito. o DETRAN-MG, a celebrar convênio com os cartórios de registro 
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civil das pessoas naturais. com vistas à verificação de autenticidade de 
documentação relativa à transferência de veiculas automotores no Estado e 
dá outras providências. O cartório conveniado responsabilizar-se-á pela 
autenticidade da documentação dos veículos e das partes envolvidas na •· 
transação. A documentação a que se refere o art. 1° será encaminhada ao 
DETRAN-MG. no prazo máximo de sete dias úteis contados da data de seu 
recebimento. Constará do termo do convênio o percentual da taxa de 
licenciamento, não excedente a 30%. a ser répassado aos cartórios. O Poder 
Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias, contados da data da 
publicação.· · ' 

Portanto, vemos que o Substitutivo n° 1, ., na verdade, colabora com o 
projeto, dando ao cidadão e à cidadã de Minas Gerais a oportunidade de ter 
descentralizado esse serv1ço que, hoJe, obnga-os a se d1r1g1r ate o DETRAN. 
Às vezes. as pessoas gastam todo o dia na Gameleira, tentando resolver 
seus problemas, e, por isso, a descentralização favorece a população. Além 
disso, depois de tantos anos sem nenhuma modernização, essa é uma 
oportunidade para haver uma melhora na prestação de serviços desse órgão. 
No Rio Grande do Sul, o serviço do DETRAN é disponibilizado para a 
população inclusive nos shoppings, onde qualquer pessoa que esteja 
fazendo suas compras pode utilizar esse tipo de serviço. Os cartórios dos 
853 municípios de Minas Gerais poderiam prestar tal serviço à população. 

Portanto. gostaríamos de votar esse requerimento, porque esse substitutivo 
atende à população, àquelas pessoas que moram nos municípios mais 
longínquos e. às vezes. para ter acesso aos serviços do DETRAN e outros 
serviços públicos, têm de se deslocar para cidades distantes. Assim, com a 
aprovação desse projeto. a partir da aprovação do substitutivo, os cartórios 
poderão prestar esses serviços para a nossa população. Portanto. contamos 
com o apoio dos nobres Deputados. -

Estamos encaminhando pela aprovação do projeto, do Substitutivo no 1 e 
pela rejeição dos outros substitutivos. Esperamos que. assim, o Estado possa 
prestar aos cidadãos um serviço mais próximo, trazendo mais conforto e 
agilidade para aquelas pessoas que dependem de um documento, que, 
muitas vezes. está distante. Queremos. claramente, defender o nosso 
requerimento, encaminhando pela rejeição dos outros substitutivos, pois já 
tivemos a oportunidade de argumentar desta tribuna - até mesmo na 
legislatura passada -. demonstrando que a intenção desse projeto atende a 
um segmento específico. não atende ao conjunto da soc1edade de M1nas 
Gerais. No entanto, queremos legislar, atender ao interesse da nossa 
população, e não votar aquilo que interessa apenas a algumas pessoas. 

• - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos projetos importantes para 
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ser encaminhados e discutidos. Apesar de termos tentado um acordo para 
transferir esse projeto para o final, não conseguimos; solicito a V. Exa., já que 
não temos "quorum", que o recomponha, a fim de que possamos votar as 
matérias constantes na pauta. Muito obrigado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verificamos que 
realmente não há número para votação. Portanto, solicito á Mesa que passe 
à discussão dos projetos em pauta. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" 
para votação, mas o há para a discussão das matérias em pauta. Discussão, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 181/99, do Tribunal de Justiça, que dispõe 
sobre a Justiça de Paz. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 
1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 181/99 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao~ arts. 4°, 5° e 6° a seguinte redação: 
"Art. 4 ° - E vedada a candidatura de filiado a partido político. 
Art. 5° - Cada chapa poderá registrar, perante a Justiça Eleitoral, para Juiz 

de Paz, o número de candidatos correspondente ao número de vagas de Juiz 
de Paz existente em cada município. 

§ 1°- O registro de candidato a Juiz de Paz far-se-á com três suplentes, em 
chapa única, com indicação crescente da ordem de suplência. 

§ 2° - Não é permitido registro de candidato, embora para cargos 
diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na 
mesma circunscrição. 

Art. 6°- Para concorrer ás eleições, o candidato deve atender às condições 
constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade, especialmente 
aos seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
11 -estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos; 
111- estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV -se do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
V- possuir domicílio eleitoral há pelo menos um ano, na data da eleição, no 

distrito ou subdistrito pelo qual se candidatar; 
VI - não estar filiado a nenhum partido político; 
Vil -ter idade mínima de vinte e um anos; 
VIII - ser pessoa moralmente idônea, mediante atestação de autoridade 

judiciária ou policial; 
IX- ser alfabetizado.". 
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1999. 
Chico Rafael 
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Justificação: O Projeto de Lei n° 181/99, de autoria do ·Tribunal de 

Justiça do Estado, regulamenta a Justiça de Paz no Estado, d:'f~mndo 
questões como a _competência territorial ~ disciplinando a ele1çao, _a 
investidura, a extinçao do mandato, a competenc1a matenal e a remuneraçao 
do Juiz de Paz. · 

o projeto foi aprovado em Plenário na forma do Substitutivo n° 1 e remetido 
novamente à Comissão de Administração Pública para receber parecer de 2° 
turno. 

Na forma como foi aprovada em Plenário, a proposição determina que os 
candidatos a Juiz de Paz devem estar filiados a partidos políticos, cabendo a 
estes o registro dos candidatos junto à Justiça Eleitoral. _ 

Parece-nos, a despeito da aprovação pelo Plenário, que a função de JUIZ, 
ainda que de Juiz de Paz, não se coaduna com a filiação partidária daqueles 
que a exercem. Como o próprio substitutivo prevê, entre as competências_ do 
Juiz de Paz, o exercício de "atribuições conciliatórias sem carater 
jurisdicional" e a prestação de "assistência ao empregado nas rescisões de 
contrato de trabalho", muito estranho sena que o tal- JUIZ se. encontrasse 
vinculado a uma determinada concepção política, seja ela qual for. 

A filiação a um partido político determina a perda daquela que, talvez, seja 
a característica mais importante de um magistrado: sua neutralidade e 
independência. _ .. 

É por isso que apresentamos esta emenda, como forma de v1abil1zar a 
candidatura daqueles que, descontentes com os partidos políticos que hoje 
conhecemos, ainda acreditam na justiça e no instituto do Juiz de Paz. 

Nossa proposta reside em permitir a candidatura independente ou, em 
outras palavras, não vinculada a partidos políticos. Estes, sabemos, são o 
instrumento constitucional para a formação da vontade do Estado. Contudo, 
passam a ser prescindíveis quando se trata de preencher um cargo cuja 
função, genericamente considerada, é, justamente, cumprir e fazer cumpnr a 
ordem legalmente estabelecida. 

Assim, a emenda retira do texto da proposição as referências a uma 
necessária filiação a partidos políticos dos eventuais candidatos ao cargo, 
alterando o "caput" dos arts. 4° e 5° do substitutivo, bem como o inciso VI do 
art. 6', nos termos do art. 228, 11, do Regimento Interno desta Casa. 

Esperamos, em nome da neutralidade que se espera encontrar em -um 
Juiz, poder contar com os colegas desta Assembléia para a aprovação desta 
emenda que apresentamos. 

EMENDA N°4 
Suprima-se o inciso VIII do art. 16. 
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1999. 
Chico Rafael 
Justificação: O Projeto de Lei n° 181/99, do Tribunal de Justiça do Estado, 
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regulamenta a Justiça de Paz no Estado, definindo questões como a 
competência territorial e disciplinando a eleição, a investidura, a extinção do 
mandato, a competência material e a remuneração do Juiz de Paz_ 

Entre as competências constantes na enumeração do art. 16 do 
Substitutivo n" 1, encontram-se, dispostas no inciso VIII, as de "processar 
auto de corpo de delito, de oficio ou a requerimento da parte, e lavrar auto de 
prisão, em caso de ausência, omissão ou recusa da autoridade policial". 

Em nosso entendimento, não deve competir ao Juiz de Paz o 
processamento do auto de corpo de delito, notadamente quando este 
depender de conhecimentos técnicos especificas. Da mesma forma, não 
cabe ao Juiz de Paz lavrar auto de prisão, principalmente nos casos em que 
tenha o Juiz vinculação partidária, o que, no interior de nosso Estado, poderia 
dar ensejo a todo tipo de abuso. 

Dessa forma, apresentamos a presente emenda como forma de limitar as 
atribuições dos Juízes de Paz àquelas compatíveis com a natureza do cargo_ 

EMENDA N"5 
Suprima-se o inciso XII do art. 16. 
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1999_ 
Chico Rafael 
Justificação: Projeto de Lei n" 181/99, do Tribunal de Justiça do Estado, 

regulamenta a Justiça de Paz no Estado, definindo questões como a 
competência territorial e disciplinando a eleição, a investidura, a extinção do 
mandato, a competência material e a remuneração do Juiz de Paz. 

Entre as competências constantes na enumeração do art. 16 do 
Substitutivo n" 1, encontra-se, disposta no inciso XII, a de "Funcionar como 
perito em processos e exercer outras atividades judiciárias não defesas em 
lei, de comum acordo com o Juiz de Direito da comarca". 

Em nosso entendimento, não deve competir ao Juiz de Paz o trabalho de 
perito, que pressupõe, em primeiro lugar, o conhecimento técnico especifico 
acerca do objeto da perícia_ Tais conhecimentos, como sabemos, não se 
adquirem pela simples eleição para o cargo de Juiz de Paz. 

Além disso, o citado inciso abre espaço para a prática, pelo Juiz de Paz, de 
todas as atividades não defesas em lei, desde que de comum acordo com o 
Juiz de Direito da comarca. A nosso ver, não apenas não devem competir ao 
Juiz de Paz as tarefas próprias dos peritos como também não pode ficar em 
aberto o rol de suas competências, sob pena de um futuro alargamento 
descontrolado destas. 

Dessa forma, apresentamos a presente emenda como forma de limitar as 
atribuições dos Juízes de Paz àquelas compatíveis com a natureza do cargo. 

EMENDA N"6 
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22 - A primeira eleição para Juiz de Paz, na forma do disposto nesta 

I 

I 
I_ 

z ;;: 

"' S! :c; 
§ 
.E 
E .. 
'O 

"' .. 
~ 

lei, será realizada concomitantemente com as eleições municipais de 
2004.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Edson Rezende 
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Justificação: O cargo de Juiz de Paz, nos termos da Constituição da 
República, é eletivo. De acordo com essa diretriz constitucional, o projeto de 
lei em tramitação, no seu art. 6", incisos V e VI, estabelece que os candidatos 
deverão apresentar filiação partidária com data anterior a um ano antes da 
data da eleição. Esse prazo já se encontra esgotado, e o projeto ainda não foi 
aprovado na Casa. Percebe-se, portanto, ·que, quando de sua eventual 
aprovação e sanção, as novas normas não serão de aplicabilidade universal, 
pois imporão condição que não mais poderá ser preenchida por grande parte 
da população. Assim, a manutenção da data original traria uma distorção no 
processo e impediria que a lei fosse aplicada a todas as pessoas, o que, 
inclusive, viria contrariar os próprios fundamentos do estado democrático de 
direito. Necessária se faz, portanto, a alteração da regra contida no art. 22 da 
redação do vencido em 1 a turno_ 

EMENDA N°7 
Dê-se ao art. 23 a seguinte redação: 
"Art. 23 - Até a posse dos novos titulares eleitos, são mantidos os atuais 

Juízes de Paz e seus suplentes em exercício, com as competências previstas 
nesta lei e com a remuneração prevista no seu Anexo Único.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Edson Rezende 
Justificação: Em primeiro lugar, a emenda corrige erro material constante 

na redação da proposição. Falta, ao que parece, um termo para indicar com 
precisão quais são as competências dos Juízes de Paz. Outra medida é a 
fixação expressa da forma de remuneração .dos atuais Juízes, para que 
sejam atendidos os preceitos constitucionais em vigor a partir da Emenda à 
Constituição n" 19/98. 

EMENDA N"8 
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação: 
"Art. 24 - O servidor público em efetivo exercício do mandato de Juiz de 

Paz, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo de Juiz de Paz, 
e, não havendo compatibilidade de hon:irios, ser-lhe-á facultado optar por sua 
remuneração. 

Parágrafo único - O servidor público em efetivo exercício do mandato de 
Juiz de Paz ficará, durante o seu mandato, afastado do cargo, emprego ou 
função, contando o tempo de serviço para todos os efeitos, exceto para 
promoção por merecimento, mantido o regime previdenciário 
correspondente."_ 



Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Edson Rezende 
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Justificação: Procura-se, com a emenda ora apresentada, determinar, da 
forma mais precisa possível, as regras relativas à remuneração do Juiz de 
Paz e, ao mesmo tempo, evitar que se tenham grandes aumentos nos gastos 
com o pagamento de pessoal na administração pública. Busca-se adequar o 
modelo ao dos mandatos de Vereador, uma vez que as funções guardam 
certa semelhança, ambas têm atribuições de interesse local e podem ser 
exercidas de forma descontínua, dependendo das circunstâncias específicas 
de cada caso. Ao mesmo tempo, procura-se corrigir um pequeno lapso 
constante na redação da proposição: substitui-se o termo "eleito" pela 
expressão "em efetivo exercício do mandato", de modo que a regra somente 
se aplique nos casos em que realmente deva ser aplicada. 

EMENDAN' 9 
Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redação: 
Art. 20- ......................................................... . 
Parágrafo único - Os cálculos dos proventos da aposentadoria terão por 

base a média da remuneração percebida nos trinta e seis meses anteriores à 
aposentadoria, de entidade pública ou privada, e serão revistos na mesma 
proposição e na mesma data, sempre que se modificarem os subsídios dos 
Juízes de Paz em atividade. 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foram apresentadas ao projeto sete emendas, sendo três do Deputado Chico 
Rafael, as quais receberam os n's 3 a 5; três do Deputado Edson Rezende, 
as quais receberam os n's 6 a 8; e uma do Deputado Alberto Pinto Coelho, a 
qual recebeu o n' 9. Nos termos do § 4' do art. 189 do Regimento Interno, as 
emendas serão submetidas a votação independentemente de parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n' 29/99, do Deputado Márcio 
Kangussu, que altera a Lei n' 11.085, de 30/4/93, que cria o Fundo SOM MA. 
A· Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n' 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n' 1, da Comissão 
de Assuntos Municipais. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm á Mesa: 
SUBSTITUTIVO N' 2 AO PROJETO DE LEI N' 29/99 

Altera a Lei n' 11.085, de 30 de abril de 1993, que cria o Fundo SOM MA 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - Os incisos IV e V do art. 5' da Lei n' 11.085, de 30 de abril de 

1993, passam a ter a seguinte redação: 
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"Art. 5°- ............................................................. . 
IV - o prazo de amortização não superior ao tempo requerido para a 

recuperação do investimento e limitado ao máximo de duzentos e dezesseiS · 
meses, de acordo com a !a bela do Anexo I; 

v - taxa de juros não excedente a 7,5% (sete e meio por cento) ao ano, 
nela incluída a remuneração do agente financeiro.". . 

Art. 2'- O art. 5' da Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, fica acresc1do do 
seguinte parágrafo único: 

"Art. 5'- ............................................................. . 
Parágrafo único - Para a aplicação do disposto no inciso IV deste artigo, os 

saldos devedores, bem como as dívidas decorrentes de 1nad1mple_mento do 
parcelamento, serão recalculados com a nova taxa de juros prev1sta nesta 
lei.". 

Art. 3' - Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, na 

qualidade de agente financeiro do Fundo SOM MA,· ao proceder a aplicaç~o 
dos encargos, penalidades, cominações e multa prev1sta na regulamentaçao 
do referido Fundo, poderá, com finalidade de obter o pagamento das 
prestações inadimplidas do financiamento, adotar, isolada ou 
cumulativamente, os seguintes procedimentos: 

a) conceder dilatação dos prazos para pagamento das prestações vencidas 
em até vinte e quatro meses, observada, como limite a data de vencimento 
da última prestação contratual; 

b) reduzir a multa contratual; nos termos definidos e_m regulamento, 
observado o máximo de 50% (cinqüenta por cento) de reduçao; 

c) reduzir os juros moratórios; nos termos definidos e_m regulamento, 
observado o máximo de 50% (cinqüenta por cento) de reduçao; 

§ 1'- A adoção dos procedimentos acima estará condicionada à aprovação 
prévia, pelo BDMG, de relatório técnico circunstanciado que demonstre a 
incapacidade de pagamento do beneficiário financiado no amb1to do Fundo 
SOMMA, nas condições originalmente pactuadas. . . 

§ 2'- O prazo de que trata a alínea "a" deste artigo podera ser dilatado em 
até quarenta e oito meses, observada, como limite, a data de venc1mento da -
última prestação contratual, excepcionalmente, em casos de calamidade 
pública previstos na legislação vigente ou qu~ndo houver queda de, pelo 
menos, 30% (trinta por cento) na arrecadaçao de receitas correntes do 
benef1ciár'1o, em relação aos últimos doze meses. . . . 

§ 3' - Só poderá ser concedida nova repactuação da d1v1da apos 
transcorrido um período mínimo de quarenta e oito meses contados da data 
da última repactuação, que se amplia para oito anos no caso de haver 
execução judicial.". 

Art. 4'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

~ <L_ __________________________________________ __J 



Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo I 

Saldo devedor 
(R$) 
até 1.000.000,00 
de 1.000.000,00 
a 1.500.000,00 
de 2.000.000,00 
a 2.500.000,00 
acima de 
2.500.000,00 

Número de 
meses 

216 
180 

144 

108 

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1999. Eduardo Brandão 
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Justificação: O substitutivo apresentado visa conceder melhores condições 
de liqüidação de débitos dos municípios junto ao Fundo SOMMA, sem 
inviabilizá-lo. 

Consideramos que a realidade dos municípios, á época da assinatura dos 
contratos de empréstimos, era bem diferente da que estão vivendo hoje. 
Concordamos, ainda, que a situação dos municípios é crítica e que a 
escassez de recursos é um grande problema para a administração, que tem 
de honrar compromissos importantes, entre outros, o pagamento da folha de 
pessoal. 

Por outro lado, o Fundo SOMMA, que é administrado pelo BDMG, não 
pode ser inviabilizado, impedindo que outros municípios pleiteiem 
financiamentos para a efetivação de projetos ou programas de saneamento; 
caso o projeto de lei analisado, seja aprovado na forma original. 

Isso posto, e após estudos, sugerimos este substitutivo, que aproveita parte 
do texto original do projeto e parte do Substitutivo n° 1. Temos assim, com 
esse substitutivo, o propósito de um denominador comum que atenda os 
interesses tanto dos municípios como do Fundo SOMMA. Apontamos como 
satisfatório o prazo de amortização de até 216 meses e juros não excedentes 
7,5% ao ano. Em contrapartida, o substitutivo procura coibir o 
inadimplemento, com aplicação de penalidades, encargos e multas. 
Entretanto, essas multas e juros moratórios podem ser reduzidos em até 
50%, uma vez que a inadimplência prejudica o Fundo, os municípios não 
contemplados por ele e as futuras administrações de municípios ja atendidos 
e adimplentes. 

Conservamos também a repactuação e a revisão do pagamento dos 
reembolsos, em casos de reconhecida excepcionalidade, quando sera 
oferecido tratamento adequado e compatível com a situação financeira de 
cada beneficiaria, desde que caracterizada sua incapacidade de pagamento, 
por meio de analise económico-financeira a ser realizada pelo BDMG, uma 
vez que essa matéria vincula-se á anuência do Banco Mundial, financiador do 
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Projeto SOM MA, apontada no substitutivo anterior. 

Destarte, pelas razões expostas, apresentamos este substitutivo ao Projeto 
de Lei n° 29/99, que esperamos seja aprovado pelos nobres pares. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N" 29/99 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O art. 1° da Lei n° 11.085, de 1993, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
'Art. 1°- Fica criado, nos termos da Lei Complementar n° 27, de 18 de 

janeiro de 1993, o Fundo SOMMA, com o objetivo de dar suporte financeiro á 
implementação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 
Modernização dos Municípios - SOMMA -, de que trata o inciso 11 do art. 3° 
da Lei n° 10.890, de 22 de outubro de 1992, visando á elaboração e á 
implantação de projeto de desenvolvimento institucional, de saneamento 
basico e ambiental, de infra-estrutura urbana e de expansão da capacidade 
de investimento dos municípios. 

§ 1°- Os recursos do Fundo SOMMA poderão ser utilizados nas seguintes 
modalidades: 

I - financiamentos reembolsaveis; 
11 - pagamentos de despesas de consultoria e reembolso de custos de 

execução de projetos de desenvolvimento institucional implementados pelos 
municípios no âmbito do Programa, devidamente analisados e aprovados 
pelo agente financeiro do Fundo. 

§ 2°- Os recursos a serem utilizados na modalidade de que trata o item li 
do § 1° estão limitados, em cada ano, a 2% (dois por cento) do valor 
patrimonial do Fundo, tomando como base seu saldo de financiamentos em 
31 de dezembro do exercício anterior.'.". 

Sala das Reuniões, 
Eduardo Brandão 
Justificação: Diante das dificuldades financeiras e fiscais enfrentadas pelos 

municípios do Estado, o componente "desenvolvimento institucional" adquire 
importância crucial para conferir maior agilidade á implementação do 
Programa SOMMA, que tem como um dos objetivos a modernização e o 
aprimoramento financeiros da administração pública municipal. A nova 
modalidade de utilização de recursos do Fundo, complementando os· 
financiamentos reembolsaveis, tem por finalidade possibilitar a realização 
desse tipo de projeto de forma adequada ás finanças municipais, preparando 
os municípios para implementar os outros componentes do Programa 
WM~. L 

EMENDA N°2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... -O inciso 11 do art. 5° da Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, 

~~----------------------------------------------------~ 
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'Art 5°-
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11 - Contrapartida mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos 
investimentos financiados, a cargo do beneficiário do crédito nos casos de 
financiamento a projetos de infra-estrutura e, no mínimo, de 10% (dez por 
cento) nos casos de projetos de fortalecimento institucional e modernização 
administrativa.'.". 

Sala das Reuniões, 
Eduardo Brandão 
Justificação: A Lei Complementar n° 27, de 1993, que rege a instituição e o 

funcoonamento de fundos estaduais, determina a definição de contrapartida 
do beneficiário em qualquer modalidade de operação do Fundo. A 
modificação introduzida no art. 1° induz, portanto, à necessidade de 
modificação do inciso em referência. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão 
foram apresentados ao projeto, pelo Deputado Eduardo Brandão u~ 
substitutivo, que recebeu o n° 2, e duas emendas, que receberam os n;s 1 e 
2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência 
encaminha o projeto, o substitutivo e as emendas à Comissão de Assuntos 
Municipais, para parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 678/99, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a organização da Auditoria-Geral do Estado e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Fmance~ra oponam por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n' 1 a 3 ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 

"Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 51/99 

EMENDAN°4 
Dê-se aos incisos 11 e IV do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1°- ................................. . 
li -a proteção contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e 

de cobrar tributo instituído em lei; 
IV - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais em 

face de abuso de poder por parte do Estado na fiscalização, no lançamento e 
na cobrança de tributos de sua competência;". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
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Rêmolo Aloise 

EMENDA N°5 
Dê-se ao inciso XV do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ........... : .................... . 
XV - a faculdade de se comunicar com seu advogado ou entidade de 

classe quando sofrer ação fiscal, sem prejuízo da continuidade desta;". 
Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDAN°6 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - O contribuinte tem direito de gerir seu próprio negocoo, sob o 

regime da livre iniciativa, sendo vedada a divulgação, para qualquer fim, ~or 
parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários,' de qualquer onformaçao, 
obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos 
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios e atividades. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente: ~s 
casos previstos no art. 199 do Código Tributário Nacional e os de requosoçao 
regular da autoridade judiciária no interesse da justiça.". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N°7 
Dê-se ao inciso 111 do art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - .................................... .. 
111 -a proteção contra o exercício abusivo de poder de cobrança de tributo;". 
Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDAN° 8 
Suprima-se o inciso V do art. 11. 
Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 9 
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação: 
"Art. 18 - Não será exigida certidão negativa quando o contribuinte se dirigir 

à repartição fazendária competente para formular consultas e. r~q.':'erer 
regime especial de tributação, celebração de termo de acordo e restotuoç_ao de 
impostos, resguardado à Fazenda Pública o indeferimento da concessao em 
caso de constatação de descumprimento de obrigação . de natureza 
tributária.". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 10 



.I 
Transfira-se o inciso I do art. 19 para o art. 20, renumerando-se os 

demais. 
Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao inciso 11 do art. 19 a seguinte redação: 
"Art. 19- ........................................ . 
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11 - estabeleçam obrigações com base em presunção não prevista na 
legislação tributária;". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDAN° 12 
Dê-se aos incisos 11, 111, V, IX, XIII, XIV e XVI do art. 21 a seguinte redação: 
"Art. 21 - ............................................ .. 
li -fazer exigência ao contribuinte de obrigação não prevista na legislação 

tributária ou criá-la fora do âmbito de sua competência; 
111- recusar atendimento às petições do contribuinte de forma a restringir-

lhe as operações; 
V - criar ou fazer exigências burocráticas ilegais; 
IX- condicionar o pagamento de tributos em agência bancária determinada; 
XIII - inscrever o crédito tributário em divida ativa ou ajuizar ação executiva 

fiscal quando souber indevida; 
XIV - submeter o contribuinte inadimplente a qualquer tipo de 

constrangimento ilegal na cobrança de débitos; 
XVI - utilizar-se dos dados cadastrais para dificultar o exercício dos direitos 

assegurados no art. 3° desta lei;". 
Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 13 
Dê-se ao inciso li e ao parágrafo único do art. 26 a seguinte redação: 
"Art. 26- ................................. .. 
li -dar conhecimento à autoridade competente que, até que seja sanada a 

irregularidade suspenderá os efeitos ou executará o ato administrativo nas 
seguintes hipóteses: 

Parágrafo único- Na hipótese do não-atendimento do disposto no inciso li 
deste artigo, a autoridade administrativa dará conhecimento à CADECON, 
com as justificativas de sua decisão.". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N" 14 
Acrescente-se ao art. 29 após a palavra "atenderão" a expressão "sempre 

que possível". 
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EMENDA N" 15 
Dê-se ao "caput" do art. 35 a seguinte redação: 
"Art. 35 - Em qualquer fase do processo tributário adm-Inistrativo em que for 

juntado documento novo, o contribuinte será intimado e terá o prazo de cinco 
dias para se manifestar.". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 16 
Dê-se ao art. 36 a seguinte redação: 
"Art. 36 - Em cada sede das Superintendências Regionais da Fazenda, 

funcionará uma Auditoria Fiscal do Conselho de Contribuintes, cabendo-lhe o 
saneamento, a instrução, o parecer quanto ao mérito e o julgamento de 
questões que não envolvam o mérito de exigência tributária, sem prejuízo de 
outras atribuições que lhe forem conferidas, encaminhando, em seguida, o 
processo tributário administrativo para julgamento do Conselho de 
Contribuintes. 

Parágrafo único - As atribuições de saneamento, instrução e parecer 
quanto ao mérito não serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de 
impugnação de PTA submetido ao rito sumário.". 

Sala das Reuniões, de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 17 
Dê-se ao inciso 111 do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- ......................................................... . 
111 - a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito dos processos 

administrativos.". 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 18 
Dê-se ao parágrafo único do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- .................................................... .. 
Parágrafo único- A administração pública não poderá impor ao contribuinte 

obrigações que decorram de fatos alcançados pela prescrição.". 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA N° 19 
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação: 
"Art. 28 - As antecipações da data de recolhimento de tributo de 

competência do Estado somente surtirão efeito noventa dias após a data de 
publicação do instrumento modificativo.". ' 
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Rêmolo Aloise 
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto 16 emendas, do Deputado Rêmolo Aloise, as 
quais receberam os n°s 4 a 19. Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, as emendas serão submetidas a votação independentemente de 
parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, verificando a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos, pediria a V. Exa. que encerrasse 
a reunião. 

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando os Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 
horas, e convocando-os para as extraordinárias de amanhã, dia 1 O, às 9 e às 
20 horas, e para a especial da mesma data, às 15 horas, nos termos dos 
editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 30' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, Antônio Andrade, Bené Guedes e 
Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados Rogério Correia e Fábio Avelar. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério 
Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a instalação 
de serviços adicionais nos telefones sem autorização dos usuários e a 
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1' Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita 
à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, a Deputada Elaine 
Matozinhos, relatora do Projeto de Lei n° 551/99, no 1° turno, procede à 
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
com as Emendas n°S 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase 
de discussão, o Presidente concede a palavra ao Deputado Fábio A velar, que 
tece considerações relativas à matéria. Logo após, o Deputado Antônio 
Andrade solicita vista da matéria, o que é deferido pela Presidência. Passa-
se à discussão e à votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o 
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita 
sejam ouvidos os convidados que menciona para discut~ a venda de pacotes 
turísticos e os eventuais prejuízos causados pelas agenc1as de v1age~ ao 
consumidor. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Apos,_ o 
Presidente, Deputado João Paulo, passa a Presidência à Deput~~a Elame 
Matozinhos e, em seguida, apresenta requerimentos em que sol1c1ta seJam 
ouvidos na Com'1ssão os convidados que menciona, para discutir acerca da 
etiquetagem de produtos vendidos a varejo nos setores de matena1s de 
construção, vestuário, calçados e produtos farmacêuticos, bem com~ obter 
esclarecimentos sobre as dificuldades que os usuános do plano de saude da 
Golden Cross vêm enfrentando para serem atendidos no Hosp-Ital Belo 
Horizonte. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. _o 
Deputado João Paulo reassume a direção dos trabalhos e submete a votaç~o 
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos apres~ntado na reumao 
realizada no dia 16/11/99, que é aprovado. Ato contmuo, o Pres1dente 
comunica que serão ouvidos na reunião os Srs. Ricardo Henrique de Mello 
Fonseca Flávio Gomes Guimarães e Vicente de Paula L1ma, D1retor de 
Mercado' Consumidor, Gerente do Call Center e advogado, respectivamente, 
da TELEMAR; Paulo Araújo e José Moreira, Diretor de Relacionamento co:m 
0 Cliente e Gerente de Relações Empresariais e Regulamentaçao, 
respectivamente, da Telemig Celular; e Marlus Keller Riani, Assessor Técnico 
do PROCON Estadual. Logo após, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Rogério Correia, que explica o objetivo da reunião. Após, ~s 
convidados fazem suas exposições sobre o assunto em tela e respondem as 
perguntas formuladas pelos Deputados, c_onforme co_nsta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reumao, a Pres1denc1a agradece o 
comparecimento dos convidados e dos Deputados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jorge Eduardo de 

a~rn. _ 
ATA DA 25' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSJ'\0 DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
Às dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa_ e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brand~o, 
Antônio Genaro e José Henrique, membros da supracitada Com1ss~o. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandao, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reun_ião_ anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Com1ss~o presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a aprec1ar matenas constan~es 
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na pauta. Pass~ndo-se a 2" Fase da Ordem do Dia, a Presidência 
submete a votaçao, cada um por sua vez, os Requerimentos nos 904/99, do 
Deputado Amolcar Martms, e ~06/99: da Deputada Maria Olívia, os quais são 
aprovados. O Deputado Jose Hennque apresenta à Mesa requerimento no 
qual solicota seJa realizada audiência pública da Comissão para discutir a 
legalidade da cobr~nç~ da taxa de iluminação pública pelos municípios. 
Coloc:_ado em vot~çao, e aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da 
reumao, a Pres1dencia_ agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Com1ssao para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - Aílton Vilela - José 

Henrique- Antônio Genaro. 
ATA DA 27" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO DA 
. PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL ' 
As dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Luiz 
Menezes e Ronaldo Canabrava. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ivo Jose, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
reque_nmento do Deputado Lu1z Menezes, dispensa a leitura da ata da 
reun1ao anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
pres_entes. O Pres1dente Informa que a reunião se destina a apreciar a 
mater~a constante na pauta e, a seguir, procede à leitura de ofício da Sra. 
Teresmha Hannas, P:es1dente da Associação dos Servidores Aposentados e 
Pen~oon1stas _Estatutanos do INSS, publicada na edição de 25/11/99. Ato 
contmuo, des1gna os relatores das seguintes matérias: Projetos de Leis nos 
644/99, Deputado Ronaldo Canabrava; 647/99, Deputado Luiz Menezes· 
657/99, Deputado Cristiano Canêdo. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia' 
com a di_scussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciaçã~ 
do Plenano._ Com a pala:ra, o Deputado Ronaldo Canabrava emite parecer 
sobre o _PrOJeto de Le1 n 151/99, no 2° turno, mediante o qual conclui pela 
aprovaç!'o do Pr;>Jeto na forma do vencido no 1° turno. Submetido a 
diSCussao e votaçao, e aprovado o parecer. Passa-se à 23 Fase da Ordem do 
D1a, com a discussã~ e votação das proposições sujeitas à deliberação 
conclu?ova da Com1ssao. O Presidente submete a discussão e votação, em 
turno umco, os ProJetos de Lei n°s 420, 573, 595/99 ( relator: Deputado 
Ronaldo Canabrava ); 594, 604 e 561/99, este último com a Emenda n°1 ( 
relat?r. Deputado Am1lcar Martins); 616/99 (relator: Deputado Cristiano 
Canedo); 618/99 (relator: Deputado Luiz Menezes), que são aprovados. 
Neste momento, o Presidente transfere a ~?residência ao Deputado Ronaldo 
Canabrava, para que se possa votar matéria de sua autoria. O Deputado 
Ronaldo Canabrava submete a discussão e votação, em turno único, 0 
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Projeto de Lei n° 609/99 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava), que é 
aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado Ivo José submete a 
votação os Requerimentos n°s 910, 911 e 915/99, que são aprovados. 
Prosseguindo, submete a discussão e votação os pareceres de redação final 
dos Projetos de Lei n°s 113, 524, 525, 560, 562, 565 e 568/99, que são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os ·membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente- Luiz Menezes- Cristiano Canêdo. 

ATA DA 4" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de novembro de 
mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, . Bilac Pinto, Maria José Haueisen, Di mas 
Rodrigues e Maria Olívia (substituindo esta ao Deputado Carlos Pimenta, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada· Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Aelton José de Freitas, 
Presidente da EMATER-MG, e Ênio Resende de Souza, engenheiro 
agrônomo daquele órgão; José Ludgero Rocha, Coordenador de Bacias 
Hidrográficas, representando o Sr. Evandro Xavier Gomes, Diretor do IEF, e 
Maria de Lourdes Pereira dos Santos, Diretora de Desenvolvimento Hídrico, 
representando o Sr. João Bosco Senra, Diretor do IGAM. O Presidente 
registra a ausência da Sra. Maria de Lourdes Pereira dos Santos e convida 
os participantes a tomar assento à mesa dos trabalhos. Com a palavra, os 
Srs. Aelton José de Freitas, Ênio Resende de Souza e José Ludgero Rocha 
fazem suas exposições e, em seguida, respondem a perguntas dos 
Deputados Dimas Rodrigues, Maria José Haueisen e Marcelo Gonçalves. Na 
fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o Presidente 
comunica o recebimento de requerimento dos Deputados Carlos Pimenta e 
Bilac Pinto solicitando sejam ouvidos na Comissão os Srs. Ruy José Vianna 
Lage e Pedro Paulo F. dos Santos, respectivamente, ex-Presidente e ex-
Diretor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da COPASA-MG; e Rúbio de 
Andrade, ex-Superintendente de Desenvolvimento do Norte de Minas da 
SEPLAN. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente 
informa que o teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados os subsídios 
prestados aos trabalhos da Comissão e a presença· dos· parlamentares, 

~----------------------------------------_J 
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
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Marcelo Gonçalves, Presidente - Bilac Pinto - Maria José Haueisen - João 
Paulo. 

ATA DA 30" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Edson 
Rezende e Elaine Matozinhos. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimentos do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura das atas 
da 5" Reunião Especial e da 16" Reunião Extraordinária desta Comissão, as 
quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros presentes. O 
Presidente, Deputado João Leite, registra o indeferimento pela Presidência 
da Assembléia de pedido de passagem para Brasília, onde participará de 
reunião, a convite da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados, com todos os Presidentes das Comissões de Direitos Humanos 
das Assembléias Legislativas do Pais, para discutir assuntos de interesse 
nacional. Esclarece, ainda, que na última semana foi convidado pela 
Presidência desta Casa para ir a Quebec, Canadá, integrando comissão 
desta Assembléia, não tendo aceito por considerar de maior relevância e 
interesse público a reunião de Brasília. A seguir, a Presidência procede à 
leitura da seguinte correspondência: carta de Ruth Costa, informando sobre 
visita do Presidente da Comissão de Direitos Humanos de Santos Dumont 
Sr. Jorge Jardim de Freitas Andrade, à Penitenciária Francisco Floriano d~ 
Paula, em Governador Valadares, que se encontra em condições precárias e 
solicitando visita desta Comissão àquele local; fax do Deputado Nilmário 
Miranda, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados, comunicando que a entrega do Relatório da Sociedade Civil 
sobre o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais à 
ONU ocorrerá em março de 2000 e definindo cronograma para a conclusão 
do trabalho; oficio da Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita 
Municipal de Araçuai, encaminhando informações a respeito de trabalho 
sobre saúde mental realizado nesse município e na região com verba do 
Fundo de Participação dos Municípios e solicitando auxilio desta Comissão 
para obtenção de recursos estaduais e federais; carta do Sr. J. Murta, 
residente no Bairro Venda Nova, em Belo Horizonte, contendo informações e 
mapa sobre pontos de vendas de drogas na favela da Av. Vilarinho e 
acusando o Sr. Luiz Banha, Inspetor de Policia da 7" Delegacia de Venda 
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Nova, de chefiar aquele tráfico; cárta do Sr. Sérgio Carlos Pereira, de : :; · 
Sabará, denunciando irregularidades na Delegacia de Polícia: desse· 
município; carta do Sr. José Geraldo da Silva, de Vespasiano, preso na· 
carceragem do · DEOESP, solicitando sua transferência para uma 
penitenciária; carta de Vila Onofra da Costa Francelino, de Lavras, 
solicitando providências para transferência de seu sobrinho, Geraldo: 
Domingos Germano, da Penitenciária Nelson Hungria para a Penitenciária 
Agrícola de Neves; oficio do Sr. Mário Márcio Magalhães, Diretor de 
Operações da Loteria do Estado de Minas Gerais (publicado no "Diário do 
Legislativo", em 25/11/99); oficio do Sr. Lúcio Carlos da Silva, Presidente da 
87" Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia 
reprográfica de matéria veiculada no jornal semanário "Tribuna do Noroeste", 
edição do dia 17 último, para conhecimento e avaliação desta Comissão; 
carta do Sr. lsaac Simões de Carvalho, solicitando, em nome de toda a 
família Simões de Carvalho, providências desta Comissão junto à Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, para desvendar o assassinato do seu pai, 
Isaías Simões de Carvalho, morto na cidade de Santa Rita da Estrela -
Estrela do Sul, em 6/8/99; fax contendo carta-denúncia de Vinicius Souza 
Rezende Costa, recluso da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, 
sobre irregularidades ocorridas naquela penitenciária; carta de Walter Dias de 
Carvalho, residente em Corinto, solicitando providências desta Comissão 
junto à Secretaria de Estado de Administração pela não-efetivação, até a 
presente data, de sua readmissão já publicada no Diário Oficial em 31/3/94, 
conforme Processo n.0 78 da Secretaria de Estado da Segurança Pública; fax 
de Narcis Rodrigues dos Santos, residente em Senhora do Porto, solicitando 
providências desta Comissão junto às autoridades competentes quanto ao 
assassinato de seus dois irmãos, Valcir e Luiz Rodrigues dos Santos, cujo 
assassino foi liberado pelo Juiz depois de ficar .20 dias preso; oficio do Sr. 
José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, 
encaminhando informações do Ten.-Cel. PM José Sebastião Alves de 
Aguilar, em resposta a requerimento da Comissão sobre denúncia formulada 
pelo Sr. Paulo Oscar Aquino Leite; carta do Sr. Antônio Vitor dos Santos, ex-
Vereador de Poços de Caldas, solicitando informações sobre as providências 
tomadas por esta Comissão acerca da ratificação de objetivos para a 
instalação de CP I; material enviado pela Prefeitura Municipal· de Araçuaí-
sobre o Programa de Saúde Mental elaborado pelo Consórcio Intermunicipal ·' 
de Saúde do Médio Jequitinhonha; carta de Antônia F. Rocha, de Montes 
Claros, solicitando providência junto aos Secretários de Estado da Educação, 
Recursos Humanos e Administração e da Justiça para preservação de seus 
direitos; oficio dos membros da Mesa da Câmara Municipal de Paineiras 
solicitando apoio desta Comissão com vistas a que se coloque uma viatura 
policial à disposição do destacamento da PMMG ali sediado; oficio do Cel. 

~~----------------------------------------------~ 
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PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior (publicado no 
"Diário do Legislativo" de 27/11/99). O Presidente comunica que a Deputada 
Maria Tereza Lara foi designada relatora, no 1° turno, do Projeto de Lei 
Complementar no 19/99 e o Deputado Marcelo Gonçalves foi designado 
relator, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 701/99, ambos do Governador do 
Estado. Em seguida, o Deputado João Leite informa que a reunião se destina 
a debater questões relacionadas com a Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais e a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de 
discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados o parecer 
pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 127/99 na forma do vencido 
no 1° turno (relator: redistribuído ao Deputado Marcelo Gonçalves), e o 
parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 444/99 na forma do 
Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno (relator: Deputado Marcelo 
Gonçalves). Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão 
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 927 a 
932/99, desta Comissão. Em seguida, passa-se à fase de apreciação de 
matéria da Comissão. São aprovados requerimentos do Deputado Marcelo 
Gonçalves em que solicita seja encaminhado ofício ao Governador do Estado 
pedindo seja encaminhado a esta Casa o projeto de lei que dispõe sobre a 
Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; solicitando 
seja encaminhada ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos denúncia 
formulada por Romilda Maria Pereira Barbosa sobre impunidade na Comarca 
de Guanhães e omissão das autoridades locais; da Deputada Maria Tereza 
Lara solicitando seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça a 
denúncia anteriormente mencionada; solicitando seja designado um membro 
desta Comissão para participar do 11 Encontro Americano pela Humanidade e 
contra o Neoliberalismo; solicitando que esta Comissão acompanhe o 
tratamento recebido pelos adolescentes do Centro de Integração dos 
Adolescentes de Sete Lagoas e realize visita à Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos para conhecer as medidas tomadas para 
solucionar os problemas referentes àquele Centro de Integração; solicitando 
sejam providenciadas passagens para o representante desta Comissão 
participar do 11 Encontro Americano pela Humanidade e contra o 
Neoliberalismo; dos Deputados Edson Rezende e Elaine Matozinhos, 
solicitando seja encaminhado ofício ao Governador do Estado com vistas a 
que se equiparem os vencimentos do Defensor Público com os de Delegado 
e os de Procurador do Estado; dos Deputados Marcelo Gonçalves e Elaine 
Matozinhos, solicitando sejam encaminhados ao Governador do Estado e ao 
Secretário de Estado da Administração, pedido de informações sobre a 
posição do Poder Executivo em relação à Lei n° 13.054/98, de 1998. Ato I 
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contínuo, o Presidente convida a compor a mesa os Srs. Roberto · 
Gonçalves de Freitas Filho, Presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos - ANADEP -, Dr. Armando Dias, Procurador-Geral da 
Defensoria Pública de Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo, Presidente da 
OAB - Seção Minas Gerais, Juiz Caetano Levi Lopes, Vice-Presidente da 
Comissão Supervisara dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais, 
representando o Presidente dessa Comissão, José Fontinel, ·representante 
do Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro e Presidente da Associação dos 
Defensores Públicos desse Estado, e Dr. Egberto Campos Batista, 
Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Em 
seguida, a Presidência passa a palavra ao Deputado Edson Rezende: autor 
do requerimento que originou esta reunião, para suas cons1deraçoes m1c1a1s 
sobre o assunto em pauta. Em seguida, a palavra é concedida aos demais 
parlamentares e aos membros da Mesa, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Passa-se à fase de debates, quando a palavra é con:edida aos 
Defensores Públicos e aos cidadãos que participam desta reumao, para a 
formulação de questões aos componentes da Mesa, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara - Mareei? Gonçalves. _ 

ATA DA 24• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE EDUCAÇAO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

As dez horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscnta 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e esclarece que des1gnou, 
no dia 29/11/99, para relatar os Projetos de Lei n°s 38, 640 e 649/99, 
respectivamente, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, João Pinto Ribeir?_ e 
Antônio Carlos Andrada. Esgotada a matéria destinada à 1• Parte da reumao, 
o Presidente passa à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário; por motiv~ de 
força maior, ele transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Anton1o 
Carlos Andrada e se retira. O Deputado João Pinto Ribeiro, relator do ProJeto 
de Lei n° 340/99, emite parecer pela aprovação da matéria no 2° turno,. na 
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forma do vencido no 1' turno. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. O Deputado Antônio Carlos Andrada, relator do Projeto 
de Lei n' 422/99, emite parece pela aprovação da matéria no 2' turno na 
forma do vencido no 1' turno. Submetido a discussão e votação, é apro~ado 
o parecer. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei n' 
423/99, emite parecer pela aprovação da matéria no 2' turno na forma do 
vencido no 1' turno. Submetido a discussão e votação, é aprov~do o parecer. 
O Deputado Sebastião Costa reassume a direção dos trabalhos. O Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, relator do Substitutivo n' 2 ao Projeto de Lei n' 360/99 
emite parecer pela aprovação da matéria com a Emenda n° 2, que apresenta: 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O mesmo 
Deputado, relator do Projeto de Lei n' 487/99, necessita ausentar-se, motivo 
pelo qual o Presidente redistribui a matéria ao Deputado João Pinto Ribeiro, 
que emite parecer pela rejeição da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Presidente passa à 2• Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições não sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Projeto de Lei n' 577/99, cujo relator, Deputado José Milton, já emitira 
parecer por sua aprovação. O Presidente submete a votação, na forma do 
parágrafo único do art. 130 do Regimento Interno, os Requerimentos n's 901, 
907, 908, 917, 921, 924, 925, 926, 937 e 940/99, os quais são aprovados. o 
Presidente passa à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. São aprovados dois requerimentos: 
no primeiro, o Deputado Paulo Piau solicita seja convidado o Sr. Daison 
Olzany Silva, Presidente da FAPEMIG, para que faça explanação sobre a 
atual situação da entidade: no segundo, o Deputado João Leite solicita seja 
real:zada reunião com os convidados que relaciona, para se debater o 
Projeto de Lei n' 640/99, de sua autoria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos 

Andrada -João Pinto Ribeiro. 
ATA DA 17• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada 
Comissão. O Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, 
informa que ela se destina a discutir a questão da violência e da tensão social 
no Triângulo e em Almenara e convida a compor a mesa as seguintes 
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pessoas: Maria Antônia Costa Nogueira, Diretora de Política Agrária da" ~ 
Federação dos Trabalhadores na. Agncultura do Estado de M:nas Gera:s -
FETAEMG -, Jairo Darcy, Diretor Regional da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Minas Gerais- FETAEMG- no Triângulo; Marcos 
Helênio Pena, Coordenador do Grupo Especial' de Acesso à Terra c GEAT -, 
Cícero Uno, membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Vitória; 
Aécio José da Silva, membro do Sindicato dos Trabalhadores de Almenara, 
João Luiz de Oliveira, membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
santa Vitória, Waldech Antunes Baía, agricultor em Almenara, lgino Marcos 
da Mata Oliveira, advogado em Uberlândia~ Em seguida; o Deputado João 
Leite, autor do requerimento que originou a reunião, faz suas considerações 
iniciais sobre o assunto em pauta e concede. a palavra aos demais 
integrantes da mesa e participantes da reunião, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Maria Teresa Lara - Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 29" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago, 
Bilac Pinto e Wanderley Ávila,· membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Alberto Bejani, Luiz Menezes e Maria José 
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arlen 
Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre a Portaria n' 1.492, de setembro de 1999, que 
estabelece critérios para o transporte intermunicipal de pessoas no Estado, 
realizado em veiculo de aluguel, em viagem caracterizada como especial; 
eventual ou gratuita. Prosseguindo, o Presidente convida para tomar assento 
à mesa os Srs. João Afonso Baeta Costa Machado e Lindberg Ribeiro 
Garcia, respectivamente, Assessores das Diretorias de Operação de Via e de 
Transporte Metropolitano do DER-MG e representantes do Sr. Antônio Erdes 
Bortoletti, Diretor-Geral do mesmo órgão. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Luiz Menezes, autor do requerimento que motivou o 
convite. Após, passa a palavra aos convidados, na ordem acima. O Deputado 
Arlen Santiago exibe fita cassete contendo reportagem feita pelo programa 
"Fantástico" sobre o transporte alternativo em São Paulo. Participam dos 
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debates todos os parlamentares e convidados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Não havendo "quorum" para apreciação das matérias e 
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999 
Álvaro Antônio, Presidente - Wanderley Á~ila - Arlen Santiago - Dinis 

Pinheiro. 
ATA DA 5" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO FUNDO 

. SOMMA 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Arlen Santiago, Márcio Cunha e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Márcio Cunha, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
discutir e a votar proposições da Comissão. O Deputado Rêmolo Aloise, com 
a palavra, apresenta requerimento em que solicita sejam convidados a 
participar de reunião da Comissão os Srs. Secretários Municipais da Fazenda 
ou Tesoureiros e Presidentes das Comissões de Licitação dos Municípios de 
lpatinga, São Sebastião do Paraíso, Porteirinha, Araxá, Barbacena, Betím, 
Bocaiúva, Paraopeba, lbiá e Fruta!, com a finalidade de se prestarem 
esclarecimentos sobre o Projeto SOMMA. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Arlen Santiago passa a Presidência ao 
Deputado Márcio Cunha para que possa apresentar requerimento em que 
solicita seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais solicitando informações urgentes sobre possíveis 
irregularidades nos convênios do Projeto SOMMA com as Prefeituras dos 
Municípios de Araxá, Barbacena, Betim, Bocaiúva, Campo Belo, Carneirinho, 
Divinópolis, Fruta!, lbiá, lbirité, Igarapé, lpatinga, ltaúna, Lavras, Nanuque, 
Ouro Fino, Pará de Minas, Paraopeba, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, 
Poços de Caldas, Porteirinha, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa 
Bárbara, São Sebastião do Paraíso, Santa Vitória, Sete Lagoas, Teófilo 
Otôni, Timóteo, Três Corações, Tupaciguara, Uberaba, Unaí e Varginha, bem 
como, se possível, a avaliação dos preços praticados pela referidas 
Prefeituras em itens semelhantes. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado Márcio Cunha retorna a direção dos trabalhos ao 
Deputado Arlen Santiago. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra · 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. · 
Arlen Santiago, Presidente - Márcio Cunha - Rêmolo Aloise - Amilcar 

Martins. · 
ATA DA 4" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Cabo. Morais, Sargento Rodrigues e _!"ábio 
Avelar (substituindo este ao Deputado Márcio Kangussu, por ond1caçao da 
Liderança do PPS), membros da. supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cabo 
Morais, dispensa a leitura da ata da reunião· anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes.·· Em seguida, informa que a 
reunião se destina a ouvir os Coronéis PMs Nélson Fernando Cordeiro, 
Márcio Lopes Porto e Antônio Carlos dos Santos, ex-Comandantes-Gerais da 
PMMG, e a discutir e votar proposições da· Comissão. São ouvidos os 
depoentes, cada um por sua vez, a quem são prestados esclarecimentos 
sobre o funcionamento das CPis. Cada depoente é devidamente qualificado 
e responde às perguntas feitas pelos membros da Comissão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3" Fase da ~rdem do Dia, com a 
discussão e votação de proposições da Comissão. E votado e aprovado 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja pedido 
ao Presidente do Conselho Administrativo do IPSM que envie à Comissão 
cópias das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas pelo 
referido Conselho a partir de 1995. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente - Cabo Morais - Sargento Rodrigues - Márcio 

Kangussu - João Paulo. _ 
ATA DA 1" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE CPI DO 

NARCOTRÁFICO 
Às dez horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, 
Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia e Antônio Carlos Andrada, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados 
Agostinho Silveira, Luiz Menezes, Carlos Pimenta, Antônio Roberto, Ermano 
Batista e Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude, da 
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aprovação de requerimento do Deputado, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a tratar 
de assuntos de interesse da Comissão. Os Deputados Rogério Correia e 
Antônio Carlos Andrada apresentam requerimento solicitando que na reunião 
sejam ouvidas as seguintes autoridades: Sr. Eduardo Morato da Fonseca, 
Procurador da República e Coordenador Substituto do Núcleo Criminal do 
Ministério Público Federal; Coronel Ari de Abreu, Comandante da Academia 
de Polícia de Minas Gerais; Coronel Valdelino Leite da Cunha, Subchefe do 
Estado Maior da PM2; Srs. André Estevão Ubaldino, Promotor de Justiça da 
12" Vara Criminal de Belo Horizonte; Arlindo Coutinho Júnior, Corregedor da 
Secretaria da Segurança Pública; Nilton Ribeiro, Superintendente Geral da 
Polícia Civil; William Leroy, Delegado de Entorpecentes; Osvaldo Varella, 
Delegado Regional da Polícia Federal; e. Rogério Marcos Gonçalves Gomes, 
Delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento, e, ato continuo, o 
Presidente convida as autoridades citadas à participar da reunião e lhes 
concede a palavra para suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate, 
com a participação dos membros da Comissão. O Deputado Marco Régis se 
ausenta. Registra-se a presença do Deputado Sargento Rodrigues. Após as 
considerações finais dos convidados, o Presidente suspende os trabalhos 
para que possam se retirar. Reabertos os trabalhos, o Presidente submete a 
votação, e são aprovados, sete requerimentos: dois, de autoria dos 
Deputados Rogério Correia e Antônio Carlos Andrada, solicitando fosse 
viabilizada uma visita oficial da Comissão ao Sr. Eli Lucas de Mendonça, Juiz 
da 12" Vara Criminal de Belo Horizonte, e sejam convocados a depor Lucia na 
Mendonça, Roni Peixoto, Joaquim Jimenez, Lúcio Adolfo da Silva e Adriano 
Spitale; três, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando sejam 
convidados o Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - MG e o psicólogo 
Walmir Monteiro; sejam postos à disposição um Disque Denúncia e um 
endereço na Internet e seja solicitada à Polícia Militar cópia das ocorrências 
de apreensão de tóxicos, nas cidades que relaciona, entre 1'11/97 e 1'/12199, 
á Policia Civil os boletins de entrada de drogas apreendidas, no mesmo 
período, bem como à destinação delas, mediante comprovação, e à Polícia 
Federal as informações citadas; um, de autoria do Deputado Marco Régis, 
solicitando sejam convidados os Srs. Elias Murad, da ABRAÇO, e Amaury 
Inácio Costa da Silva, da Fazenda Renascer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Marco 
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Régis- José Henrique- Agostinho Silveira. ·•· • 

ATA DA 20• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Ás dez horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Antônio 
Carlos Andrada, Rogério Correia, Olinto Godinho,. Rêmolo Aloise,' Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por indicação da Liderança 
do PFL) e Carlos Pimenta (substituindo o Deputado Mauro Lobo, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Sebastião 
Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente;: Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta. Sobre a mesa, ofício da Deputada Elbe 
Brandão solicitando seja divulgado para os membros da Comissão o portifólio 
dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA 
e ofício do Deputado Miguel Martini comunicando seu impedimento de 
comparecer à reunião por estar representando a UNALE no Senado Federal. 
O Presidente dá ciência à Comissão das matérias recebidas e dos relatores a 
que foram distribuídas: em 1' turno, Projetos de Lei n's 487 e 451/99 (relator: 
Deputado Eduardo Hermeto); 193 e 464/99 (relator: Deputado Olinto 
Godinho); em 2' turno, 467/99 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se á 
1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, faz retirar da pauta da 
reunião os Projetos de Lei n's 499, 613 e 620/99, por não cumprirem os 
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados os 
pareceres pela aprovação, em 2' turno, dos Projetos de Lei n's 51199, na 
forma do vencido no 1' turno com-as Emendas n's 1 a 3 (relator: Deputado 
Carlos Pimenta); 203/99, na forma do vencido em 1° turno (relator: Deputado 
Olinto Godinho); 229199, na forma do vencido em 1° turno com as Emendas 
n's 1 a 3 (relator: Deputado Olinto Godinho); 376/99, na forma do vencido em 
1' turno (relator: Deputado Carlos Pimenta); 699/99, na forma do vencido em 
1' turno (relator: Deputado Bilac Pinto); 170/99, na forma do vencido em 1' 
turno (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); e, em 1' turno, dos 
Projetos de Lei n's 533/99 com a Emenda n' 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça, a Subemenda n' 1 à Emenda n' 1 e as Emendas n's 3 e 4, da 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (relator: Deputado Márcio 
Cunha); 267/99 na forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as Emendas n's 1 a 4, da Comissão de Direitos Humanos, e 
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com a Emenda no 5 (relator: Deputado Rogério Correia); 665/99, (relator: 
Deputado Rêmolo Aloise); 678/99, (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 531/99 
na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bilac Pinto); e 283/99 na 
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 
Deputado Márcio Cunha). O Deputado Márcio Cunha, relator do Substitutivo 
no 1, apresentado em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 351/99, 
comunica que fará uso do prazo regimental para emitir o seu parecer. Com a 
palavra, o Deputado Olinto Godinho emite seu parecer, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 16/99, em 1 ° turno, na forma 
original. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato 
continuo, o Deputado Rêmolo Aloise emite seu parecer pela aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Resolução n° 484/99 na forma do Substitutivo n°1, que 
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na 
ausência do relator anteriormente designado, o Presidente redistribui as 
Emendas n°S 3 e 4, apresentadas em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei 
n° 147/99, ao Deputado Bilac Pinto, que emite seu parecer, que conclui pela 
rejeição da Emenda n° 3 e pela aprovação da Emenda n° 4. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Eduardo Hermeto - Carlos 

Pimenta- Rogério Correia. 
ATA DA 31• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

. JUSTIÇA 
As dez horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antôni~ 
Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das 
proposições a seguir relacionadas, para as quais designa relatores: Projetos 
de Lei n°S 697 e 702/99 - Deputado Paulo Piau; 695 e 703/99 - Deputado 
Agostinho Silveira; 692 e 700/99 - Deputado Antônio Júlio; 698 e 704/99 -
Deputado Ermano Batista; 693/99 - Deputado Eduardo Daladier; e 694/99 -
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão emite seu parecer, que conclui pela 
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei. "· ... 
n° 650/99. Na fase de discussão, o Deputado Antônio Júlio apresenta .. , 
requerimento, solicitando o adiamento de sua discussão. Submetido a 
votação, é apróvado o requerimento. O Projeto de Lei n° 685/99 não foi 
apreciado em virtude de haver sido ·retirado da pauta, atendendo a 
requerimento do Deputado Paulo Piau. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 662, 666, 667- este com 
a Emenda n° 1-, 668 e 688/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 663 -
com a Emenda n° 1-, 669 e 670/99 (relator: Deputado Paulo Piau);671 e 672 
com emendas, que receberam o n° 1, 673, 675, 687 e 689/99 (relator: 
Deputado Agostinho Silveira); 679, 680, 686 e 691/99 (relator: Deputado 
Ermano Batista).Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, terça-feira, às 14 horas, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Antônio Júlio- Agostinho Silveira- Paulo Piau. 
ATA DA 13• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau e Dimas Rodrigues, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Paulo. Piau, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que, nos termos do 
edital de convocação, a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. Em seguida, designa o Deputado Dimas Rodrigues para relatar, no 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do Estado. Encerrada a 1" 
Parte da reunião, a Presidência passa à 1" Fase da Ordem do Dia, com a •· 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. 
do Plenário. O Deputado Dimas Rodrigues emite parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 497/99, no 2° turno, na forma do 
vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 
O Deputado Paulo Piau emite parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação das Emendas n°s 3 e 4 na forma das respectivas submendas, que 
receberam o n° 1. Colocado em votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 



Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Paulo Piau, Presidente - Dimas Rodrigues- Luiz Fernando Faria . 
. ATA DA 18" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
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As quinze horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Ailton 
Vilela e Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. Dando prosseguimento, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
distribui ao Deputado Ailton Vilela o Projeto de Lei n° 221/99. Encerrada a 1" 
Parte dos trabalhos, passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetido a discussão e votação, ,é aprovado o Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei n° 221/99 (relator: Deputado Ailton Vilela). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões 
extraordinárias, a serem realizadas às 10 e às 15 horas dos dias 7, 8 e 9 de 
dezembro, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis - Paulo Pettersen - Maria Olívia. 

ATA DA 8" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ás dez horas e trinta minutos do dia três de dezembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Arlen Santiago, Chico Rafael e Bilac Pinto (substituindo 
este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar, no 2° turno, o Projeto de Lei n° 
613/99, do Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de pareceres sujeitos à apreciação do Plenário. 
Devido à ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Presidente 
redistribui a matéria ao Deputado Arlen Santiago, a quem indaga se está em 
condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o referido Deputado emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 613/99, 
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no 2° turno,. na forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento, solicitando seja convidado 
o Sr. Wilton Braga de Oliveira, designado para responder pela Presidência do 
Instituto de Pesos e Medidas-IPEM-, com a finalidade de prestar 
esclarecimentos acerca de noticias veiculadas pela imprensa sobre o 
mencionado órgão. Colocado . em. votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da· reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Doutor Viana-Arlen Santiago-

Agostinho Patrús. 
ATA DA 26" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Ás dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Eduardo 
Brandão, Ailton Vilela, Antônio Genaro e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta. Esgotada a 1" Parte da reunião, a Presidência passa à 2" Fase da 
Ordem do D1a, com a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos n°s 935/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, 
e 962/99, do Deputado Márcio Kangussu. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Eduardo Brandão, Presidente- José Henrique- Dinis Pinheiro. 
ATA DA 23" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas e quinze minutos do dia sete de dezembro de mil novecentos 

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio· 
Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rogério· Correia e 
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também 
os Deputados Carlos Pimenta e Paulo · Pettersen. Havendo número 
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regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo 
Pettersen, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria da pauta. O Presidente faz a leitura da seguinte 
correspondência: do Secretário de Estado da Educação, Murilo Hingel; do 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Sylo Costa; do 
Secretário Adjunto da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, 
Aluísio Eustáquio de Freitas Marques; do Presidente da FEDERAMINAS, 
Arthur Lopes Filho; da Secretaria de Estado da Fazenda, encaminhando o 
Boletim Financeiro e Orçamentário do mês de outubro de 1999; do Diretor do 
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social da 
Previdência Social, César Claudio Moreira Giraldes; da Secretária Executiva 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Mônica Guimarães; e 
da Diretora da Fundação Nacional de Saúde, Carmen Lúcia Miranda Silveira. 
O Presidente comunica o recebimento dos Projetos de Lei n°s. 451/99, 
relator: Deputado Eduardo Hermeto; 193 e 464/99, relator: Deputado Olinto 
Godinho. Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Colocados em discussão e votação, são aprovados, 
cada um por sua vez, no 2° turno, os Projetos de Lei n°s. 197/99, na forma do 
vencido em 1° turno com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 
no 1° turno, 188/99 na forma do Substitutivo n° 2 da Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Mauro Lobo); 493/99 com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
Olinto Godinho); 523/99 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Mauro Lobo); 
e 587/99 na forma original (relator: Deputado Mauro Lobo). O Deputado 
Eduardo Hermeto, relator do Projeto de Lei n° 416/99, solicita prazo para 
emitir seu parecer sobre o mencionado projeto, o qual é deferido pelo 
Presidente. Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha, na qualidade de 
rélator do Projeto de Lei n° 410/99, emite seu parecer, concluindo pela 
aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1° turno. Na 
fase de discussão, são apresentadas duas propostas de emenda: uma de 
autoria do Deputado Hely Tarqüínio e a outra do Deputado Paulo Piau. O 
Deputado Rêmolo Aloise solicita vista da proposição, a qual é concedida pelo 
Presidente. Ainda com a palavra, o Deputado Márcio Cunha emite seu 
parecer, o qual conclui pela aprovação do Substitutivo n° 1, apresentado em 
Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 351/99. Na fase de discussão, o 
Deputado Eduardo Hermeto solicita vista da matéria, a qual é deferida pelo 
Presidente. Com a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto emite seu parecer, 
que conclui pela aprovação, no 1 o turno, na forma original, do Projeto de Lei 
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n° 513/99. Na fase de discussão, o Deputado Rêmolo Aloise solicita vista 
do parecer, a qual é concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da· 
reunião, a Pres.ldência agradece a presença dos parlamentares,. convoca os · 
membros da Comissão para a reunião extraordinária do mesmo dia, às ' 
14h30min, conforme edital já publicado, determina a lavratura da ata e·· 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Adelmo 

Carneiro Leão. 
ATA DA 13" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Ás quatorze horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira e Paulo Piau, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano 
Batista, declara aberta a reunião é, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria a constante 
na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Projeto de 
Lei n° 705/99 teve sua apreciação adiada em virtude de prazo solicitado pelo 
relator, Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - lrani Barbosa - Adelmo Carneiro Leão- Eduardo 

Daladier- Paulo Piau -Agostinho Silveira. 
ATA DA 12" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Marco 
Régis, Paulo Pettersen e Maria Olívia, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Paulo Pettersen, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada. 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência que a presente reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado Paulo Pettersen os Projetos de Lei n°S 90, 
127, 149, 364/99 e ao Deputado Marco Régis os Projetos de Lei n°s 172, 
423, 448, 583 e 623/99. Encerrada a 1" Parte dos trabalhos, passa-se à 1" 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres· sobre 
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n"s 90, 127, 149 e 364 (relator: Deputado Paulo Pettersen); 172, 423, 448, 
583 e 623/99 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, a serem 
realizadas no dia 8 de dezembro, às 1 O e às 15 horas, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen - Aílton Vilela. 

ATA DA 10" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
Às quinze horas e quinze minutos do dia sete de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Cabo Morais, Sargento Rodrigues, Márcio 
Kangussu e João Paulo, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença do Deputado Amilcar Martins. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. Sobre a mesa, os Ofícios n"s 510/99, do 
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
encaminhando informações sobre o não-atendimento às intimações 
encaminhadas a funcionários daquele órgão, e 2.602/GM-MG, do Dr. Marcus 
Pestana, justificando o não- comparecimento a reunião desta Comissão. Em 
seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Drs. João 
Heraldo Lima, ex-Secretário de Estado da Fazenda; Arésio Dâmaso e Silva, 
ex-Procurador-Geral do Estado, e Marcus Pestana, ex-Secretário de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral, e discutir e votar proposições da 
Comissão. São ouvidos os depoentes, cada um por sua vez, a quem são 
prestados os esclarecimentos sobre o funcionamento das CPis. Cada 
depoente é devidamente qualificado e responde às perguntas feitas pelos 
membros da Comissão. Em seguida, comparece o Cel. PM Mauro Lúcio 
Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, a quem o Presidente passa a palavra 
para as considerações iniciais e, após, dá início aos debates, com a 
participação dos parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente -.Doutor Vi~ na - Sargento Rodrigues - Dalmo 

Ribeiro Silva. . 
ATA DA 13• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
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Às dez horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e .: 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Paulo • 
Pettersen e Airton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo·· 
número regimenti!l, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton 
Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado Paulo Pettersen os Projetos de Lei n"s 203, 
497, 569, 613, 609, 616, 618/99 e ao Deputado Aílton Vilela, os Projetos de 
Lei n"s 420, 550, 561, 563, 573, 575,· 579, 594, 595 e 604/99. Encerrada a 1 • 
Parte dos trabalhos, passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n"s 203, 497, 569 e 613/99 (relator: Deputado Paulo 
Pettersen). Passa-se á 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva. das . 
comissões. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n"s 420, 550, 561, 563, 573, 575, 579, 
594, 595 e 604 (relator: Deputado Airton Vilela), 609, 616 e 618/99 (relator: 
Deputado Paulo Pettersen). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Antônio Júlio- Maria Olívia. 

ATA DA 32" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 

Às dez horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, 
Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, lrani Barbosa e 
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e,. em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores a seguir citados: Projetos 
de Lei n"s 714, 715 e 721/99- Deputado Paulo Piau; Projetos de Lei n"s 711, 
719, 720 e 724/99 - Deputado Agostinho Silveira; Projetos de Lei n"s 706, 
709, 710, 713 e 726/99- Deputado Antônio Júlio; Projetos de Lei n"s 708, 
718 e 725/99- Deputado Ermano Batista; Projetos de Lei n"s 715 e 723/99-
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Deputado Eduardo Daladier; Projetos de Lei n°s 707, 712 e 717/99 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; Projeto de Lei n° 722/99 - Deputado lrani 
Barbosa. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos 
Projetos de Lei n°s 681/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 683 e 
700/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). Os pareceres sobre o 
Projeto de Lei n° 705/99 (relator: Deputado Antônio Júlio) e o Projeto de Lei 
Complementar n° 20/99 (relator: Deputado lrani Barbosa) deixam de ser 
apreciados em virtude da solicitação de prazo pelos relatores. Passa-se à 
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam 
a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade do Projeto de Lei n° 619/99 (relator: Deputado Adelmo 
Carneiro Leão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 1 O, às 1 O horas, com a finalidade de 
se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do 
Estado; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Paulo 

Piau - lrani Barbosa. 
ATA DA 21" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão, Eduardo 
Hermeto, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, membros da supracitada 
Comissão. Está presente também o Deputado Hely Tarqüinio .. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto 
Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
comunica o recebimento das seguintes proposições, para as quais designa 
relatores: Projetos de Lei n°s 590 e 596/99 (relator: Deputado Rogério 
Correia); 551/99 (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 580/99 (relator: 
Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar da pauta da 
reunião os Projetos de Lei n°s 705, 328 e 533/99, por não cumprirem os 
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pressupostos regimentais. o- Deputado· Olinto Godinho apresenta 
requerimento solicitando que o Projeto de Lei n° 351/99 seja retirado da 
pauta. Colocado em votação, é o requerim·ento aprovado. A seguir, após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que 
concluem pela aprovação dos· Projetos de Lei n°s 410/99, em 2° turno, com 
as Emendas n?s 1 a 4 ao vencido em 1° turno (relator: Deputado Márcio 
Cunha); 207/99 e 350/99 (redistribuído - relator: Deputado Márcio Cunha); 
278/9g (redistribuído - relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 147/99 na 
forma do vencido em 1° turno (relator: Deputado Márcio Cunha); 533/99 na 
forma do vencido em 1° turno (relator: Deputado Márcio Cunha). A seguir, 
colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Resolução n° 484/99, em 2° turno, na forma do vencido em 1° turno. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, amanhã, às 9 horas, com a finalidade de se apreciarem os 
pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 499, 620, 705 e 523/99, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1999. 
Antônio Andrada,Presidente - Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão-

Eduardo Hermeto. 

TRAMITÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

20/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei complementar em referência, do Deputado Alencar da 

Silveira Júnior, objetiva alterar os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 53, 
de 1°/12/99, que estabeleceu a composição da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano. 

Recebida em 6/12/99 e publicada no "Diário do Legislativo" de 7/12/99, a 
proposição tramita em dois turnos e foi distribuída ás Comissões de 
Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização, para 
receber parecer. . 

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, examinar os aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, nos termos do art. 
192, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivo excluir da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte o Município de ltabirito, para reincluí-lo no colar metropolitano da 
citada região. · 
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Durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 4/99, do 

Deputado Marcelo Gonçalves, que tinha por finalidade alterar os arts. 7° e 21 
da Lei Complementar n° 26, de 1993, que definem a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e do seu Colar Metropolitano, 
respectivamente, foram apresentadas, em 2° turno, as Emendas n°s 1, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, e 4, do Deputado Dinis Pinheiro. A 
primeira tem a finalidade única de retirar do mencionado colar metropolitano 
o Município de ltabirito, para inclui-lo na citada região metropolitana; a outra 
pretende incluir na mesma região três municípios, entre os quais o de 
ltabirito. 

Com a aprovação das Emendas n°S 1 e 4 em Plenário, em 2° turno, e do 
Projeto de Lei Complementar n° 4/99 em redação final, a proposição de lei 
correspondente foi submetida à sanção do Governador do Estado, e a 
matéria se transformou na Lei Complementar n° 53, de 1°/12/99, razão pela 
qual o Município de ltabirito passou a integrar a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

O projeto de lei complementar em epígrafe objetiva excluir da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte o Município de ltabirito e reinclui-lo no colar 
metropolitano da citada região, voltando à situação anterior, "de acordo com 
a vontade dos mandatários políticos locais", conforme justifica o autor da 
proposição. 

De conformidade com o disposto no art. 25, § 3°, da Constituição da 
República, o Estado tem competência para legislar sobre a matéria. Vale 
registrar, por ser oportuno, que essa regra foi transposta para o art. 42 da 
Constituição mineira. 

Quanto ao processo legislativo, a apresentação do projeto pode ser feita 
por membro do Poder Legislativo, nos termos do "caput" do art. 65 da Carta 
Estadual, já que não se inclui entre as matérias de iniciativa privativa, 
previstas no art. 66 da Constituição do Estado. 

Vislumbramos, entretanto, falha técnica na redação do art. 1° do projeto, 
cuja correção é imprescindível à obtenção do resultado pretendido. Com 
efeito, na forma proposta, o citado artigo dá nova redação aos arts. 7" e 21 
da Lei Complementar n° 53, de 1999, quando, na realidade, essa norma legal 
só possui quatro artigos. Na realidade, a pretensão do projeto é dar nova 
redação aos arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 1993. Igual 
tratamento o projeto deu na ementa, na forma como está redigida. Por esse 
motivo, faz-se necessário promover as correções devidas. 

Acolhendo sugestão do Deputado Fábio Avelar, entendemos que o 
Município de Taquaraçu de Minas, que integra o Colar Metropolitano da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve passar a integrar a própria 
região metropolitana. Essa medida, além de corresponder aos anseios da 
população daquele município, visa a corrigir erro material na redação da 

z 
<C 

.; .. 
" ::ii 
E o 
~ 
<O , .. 
<O -< 

~------------------------~ 
745 

Emenda n° 3, apresentada no 2° turno, ao Projeto de Lei Complementar 
n° 4/99, cuja recente aprovação· pelo Plenário desta Casa ·provocou,· 
inadvertidamente, a exclusão dos Municípios de. Taquaraçu de Minas e de 
Jabuticatubas da região metropolitana da Capital mineira,· matéria que já 
havia sido aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2. 

Pelos . mesmos motivos, estamos acolhendo a sugestão do Deputado 
Agostinho Silveira de que o Município de Jabuticatubas, que integra o Colar 
Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, passe a integrar a 
própria região metropolitana. 

Pelas razões apontadas anteriormente, entendemos que a proposição, se 
reformulada por meio de um substitutivo, não encontra óbice de natureza 
jurídica, constitucional e legal à sua tramitação nesta Assembléia. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 20/99 na forma do Substitutivo 
n° 1, que, a seguir, apresentamos. · 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, que estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano, com a redação dada pelo art. 1° da 
Lei Complementar n° 53, de 1° de dezembro de 1999. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, com a redação dada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 53, de 1° de 
dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7"- Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 
de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, 
Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, . lbirité, Igarapé, ltaguara, 
Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, 
Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das· 
Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, 
São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

··-···-··································································· ............................. -· J. ".: 
Art. 21 - O Cotar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim,'"· 
Fortuna de Minas, Funilàndia, lnhaúma, ltabirito, ltatiaiuçu, ltaúna, Moeda; 
Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e 
Sete Lagoas.". .1 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - lrani Barbosa, relator - Paulo Piau - Agostinho 
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Silveira - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 

20/99 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O projeto de lei complementar em epígrafe, do Deputado Alencar da 

Silveira Júnior, tem por finalidade alterar a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano, de que trata a 
Lei Complementar n." 53, de 1 "/12/99. 

A proposição tramita em dois turnos e recebeu parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma do Substitutivo n" 1, que apresentou. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para exame do mérito. 
Fundamentação 

Embora pretenda alterar a composição da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano, o projeto em tela, por falha técnica, 
traz expresso o objetivo de dar nova redação aos arts. 7" e 21 da Lei 
Complementar n" 53, de 1 "/12199. Na realidade, a pretensão é dar nova 
redação aos arts. 7" e 21 da Lei Complementar n" 26, de 14/1/93, que dispõe 
sobre normas gerais relativas ao planejamento e à execução de funções 
públicas de interesse comum, a cargo da Região Metropolitana, sobre as 
atribuições, a organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, na redação dada pelo art. 1" da 
Lei Complementar n" 53, de 1999, conforme bem observou a Comissão que 
nos antecedeu. 

Conforme salienta o autor, na justificação da sua proposta, o projeto de lei 
complementar em epígrafe objetiva excluir da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte o Município de ltabirito e reinclui-lo no Colar Metropolitano da 
citada região, voltando à situação anterior, "de acordo com a vontade dos 
mandatários políticos locais". 

A análise comparativa entre os textos dos arts. 7° e 21 da legislação 
vigente, do projeto em exame e do Substitutivo n" 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, permite-nos as seguintes conclusões: a) com a 
aprovação da Lei Complementar n" 53, de 1999, a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte passou a compor-se de 32 municípios, com o acréscimo de 6 
outros, entre os quais o de ltabirito, que integrava o seu Colar Metropolitano; 
b) o propósito do projeto em análise é excluir o Município de ltabirito da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e fazê-lo retornar à sua condição 
anterior de integrante do Colar Metropolitano, "de acordo com a vontade dos 
mandatários políticos locais", conforme salienta o autor na justificação da sua 
proposta; c) atendendo a sugestões dos Deputados Fábio Avelar e Agostinho 
Silveira, a Comissão de Justiça aprovou o substitutivo que alterou o projeto 

f 

z ;;: 
; "' .B 

<ii 
E 
õ 
E 
"' 'O 

"' !" 

"" 

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

747 
original, incluindo na citada Região Metropolitana' os Municípios de · ··. 
Taquaraçu de Minas e Jabuticatubas, respectivamente, retirando-os do seu' 
Colar Metropolitano. 

Cabe observar que, durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar 
n" 4/99, que deu origem à Lei Complementar n" 53, de 1999, em· vigor, o 
Plenário desta Casa já havia aprovado, no 1" turno, o Substitutivo n" 2, que 
incluía os Municípios de Taquaraçu de Minas e de Jabuticatubas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, situação que se alterou na votação do 
projeto no 2" turno, também em Plenário, quando ocorreu erro material com a 
aprovação da Emenda n" 3 na forma como foi apresentada. A inclusão 
desses dois municípios na citada região, conforme frisaram os Deputados 
Fábio Avelar e Agostinho Silveira, nos termos do parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, corresponde aos anseios das respectivas populações. 

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

Complementar n" 20/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n" 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1999. 
Eduardo Brandão, Presidente e relator- José Henrique- Dinis Pinheiro. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 620/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria dos Deputados Alberto Pinto Coelho e João Leite, o projeto de 

lei em estudo dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da 
Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito- CBGC. 

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as 
Emendas n"s 1 a 4, que apresentou. 

A seguir a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da 
proposição, opinou por sua aprovação com as Emendas n"s 1 a 4, da 
Comissão de Justiça, e a Emenda n" 5, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
O projeto em tela visa a corrigir a situação que surgiu com a aprovação da .. 

Lei n" 13.165, de 20/1/99. A citada lei modificou a natureza jurídica da CBGC, 
que anteriormente tinha natureza previdenciária e pagava . pensões . aos • 
dependentes de seus contribuintes obrigatórios. ~- .. 

Acontece que a referida lei, que revogou expressamente as Leis n"s 977, 
de 1927, e 11.621, de 1994, omitiu-se em. relação à garantia das pensões 
que vinham sendo pagas, e portanto eram direito adquirido: ,,. ,..,,." 

O pagamento dessas pensões estava sob a responsabilidade da Secret~ria 
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da Fazenda, por força do disposto no art. 74 da Lei n° 11.406, de 28/1/94, 
posteriormente modificada pela Lei n° 11.621, de 5/10/94. 

Com a edição da Lei n° 13.165, em 20/1/99, a Fazenda deixou de ter o 
amparo legal para fazer o pagamento, e, desde então, os pensionistas 
encontram-se em situação precária. 

Cabe ressaltar que, uma vez que não mais se concedem novas pensões, 
os benefícios cessarão à medida que cessarem as pensões remanescentes, 
seja por falecimento, casamento, maioridade ou cessação da incapacidade. 

Quanto aos gastos com o pagamento das pensões, já estão previstos na 
programação orçamentária e financeira elaborada para este exercício, uma 
vez que elas vinham sendo pagas normalmente pelo Tesouro. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 620/99 no 

1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, 
e a Emenda n° 5, da Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Cristiano Canêdo -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 678/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, 
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 63/99, dispõe sobre a 
organização da Auditoria-Geral do Estado- AGE- e dá outras providências. 

Tendo sido encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, 
Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 
proposição recebeu de todas elas parecer favorável, tendo sido aprovada em 
1° turno na sua forma original. 

Cabe, agora, a esta Comissão proceder ao exame de 2° turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Conforme já havíamos salientado por ocasião do primeiro exame da 

proposição por esta Comissão, a Auditoria-Geral do Estado - AGE -
prescinde de uma estrutura definitiva no organograma do Estado, de modo a 
poder exercer satisfatoriamente a sua importante missão de zelar pela boa 
gestão da ação governamental. Com efeito, a iniciativa é bastante oportuna, 
merecendo a pronta acolhida pelos membros desta Casa. 

Todavia, a proposição carece ainda de alguns acertos técnicos, no sentido 
de se corrigir erros materiais identificados no corpo do texto original. 

Ademais, como se trata de matéria relacionada com a estruturação do 
Poder Executivo, cumpre, nesta oportunidade, introduzir no bojo da 
proposição algumas medidas que visam a aprimorar ainda mais o aparato 
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administrativo do Estado, o que o fazemos por meio do Substitutivo n° 1, . 
que apresentamos ao final deste parecer. O referido substitutivo não altera,..; 
de modo algum, o escopo da proposição encaminhada pelo Governador, mas 
apenas promove as alterações de ordem técnica anteriormente mencionadas 
e acrescenta algumas disposições voltadas para o aperfeiçoamento da 
máquina administrativa, buscando, em especial, suprir carências urgentes na 
área da Segurança Pública, entre outras medidas de igual relevância. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação no· 2• turno, do Projeto de Lei n° 

678199 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTITVO N° 1 

Organiza a Auditoria-Geral do Estado - AGE -, altera a estrutura de órgãos 
da Administração Pública e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
Art. 1°- A Auditoria-Geral do Estado- AGE-, criada pela Lei Delegada n° 6, 

de 28 de agosto de 1985, é órgão autônomo diretamente subordinado ao 
Governador do Estado. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Auditoria-Geral do 
Estado, o termo Auditoria e a sigla AGE se equivalem. 

Capítulo li 
Da Auditoria-Geral do Estado 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 2° - A Auditoria-Geral do Estado tem por finalidade o exercício de 
atividades de auditoria nos órgãos e entidades da Administração Pública do 
Poder Executivo e em Fundos Especiais instituídos em virtude de lei estadual 
e de cujos recursos participa o Estado, bem como em entidade em que o 
Estado tenha participação acionária, direta ou indireta. 

Art. 3°- Compete à Auditoria-Geral do Estado: 
I - zelar para que a atividade da Administração Pública se desenvolva 

segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e razoabilidade; 

11 - participar da formulação e das decisões relativas ao Programa de 
Governo; 

111 - verificar o cumprimento de normas e de diretrizes relativas ao 
Programa de Governo e sua eficácia; 

IV- zelar pelo patrimônio público; 
V - verificar o cumprimento da missão institucional dos órgãos e entidades 

da Administração Pública; 
VI -acompanhar a repercussão pública e política das ações do governo; 
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VIl - coordenar o Planejamento Estratégico do Subsistema Estadual de 
Auditoria Operacional; 
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VIII - examinar relatórios, pareceres e informações expedidas pelo 
Subsistema Estadual de Auditoria e pelas auditorias externas, verificando a 
adoção das providências sugeridas ou recomendadas, e estabelecer os 
prazos• para esclarecimento e saneamento das deficiências e irregularidades 
apontadas; 

IX- requisitar à Superintendência Central de Auditoria Operacional - SCAO-
SEF -, da Secretaria de Estado da Fazenda, a realização de trabalhos de 
auditoria especial em órgãos e em entidades da Administração Pública do 
Poder Executivo; 

X - articular-se com órgãos e entidades da Administração Pública, com a 
SCAO-SEF, bem como com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do 
Estado, com o objetivo de realizar ações eficazes de combate à malversação 
dos recursos públicos; 

XI - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como 
a outras organizações com que se relacione, documentos e informações de 
qualquer classificação de sigilo, necessários ao desempenho de suas 
atribuições. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 4°- A Auditoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
11 - Diretoria Central de Auditoria da Administração Direta; 
111 - Diretoria Central de Auditoria da Administração Indireta; 
IV- Diretoria Administrativa e Financeira. 
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 
Capitulo 111 

Do Pessoal e dos Cargos 
Art. 5° - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Auditoria-Geral do 

Estado, os seguintes cargos de provimento em comissão: 
I- 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete; 
11- 2 (dois) cargos de Diretor li; 
111 - 1 (um) cargo de Diretor I. 
Parágrafo único - O Auditor-Geral do Estado possui direitos e prerrogativas 

equivalentes aos de Secretário de Estado. 
Art. 6° - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 

Pessoal da Auditoria- Geral do Estado são os constantes no Anexo desta lei. 
Capitulo IV 

Disposições Finais 
Art. 7°- Os subsídios de que trata o § 2° do artigo 40 da Lei Delegada n° 6, 
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de 26 de agosto de 1985, compreendem o repasse à Auditoria-Geral do 
Estado dos relatórios de auditoria elaborados pela SCAO-SEF e pelas 
unidades setoriais e seccionais do Subsistema de Auditoria, com a finalidade~ 
de contribuir com o Governador do Estado para a execução das auditorias de 
gestão. 

Art. 8° - O Planejamento Anual de Auditoria do Subsistema Estadual de 
Auditoria Operacional será elaborado conjuntamente pela Auditoria-Geral do 
Estado e pela SCAO-SEF, com o objetivo de promover a integração da 
Programação ,Anual das Atividades de Auditoria com o Programa de 
Governo. 

Art. go - As sugestões e recomendações constantes nos relatórios de 
auditoria, não implementadas, serão objeto de acompanhamento pela 
Auditoria-Geral do Estado. 

Art. 10 - Ficam criadas, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, as Delegacias Regionais de Segurança Pública dos 
Municípios de Aimorés e de Araxá. 

Parágrafo único - Para o atendimento ao disposto no "caput" deste artigo, 
no art. 34 da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, e no art. 44 da Lei n° 
11.660, de 2 de dezembro de 1994, ficam criados, na estrutura da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública, os seguintes cargos de provimento em 
comissão e de recrutamento limitado: 

I - 12 (doze) cargos de Delegado Regional de Segurança Pública, símbolo 
PD-2; 

11-12 (doze) cargos de Chefe de Seção Técnica Regional de Criminalistica, 
símbolo PC-3; 

111- 12 (doze) cargos de Chefe de Cartório, símbolo PC-3; 
IV -12 (doze) cargos de Secretário Executivo, símbolo PC-1. 
Art. 11 - O art. 21 da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, fica 

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 
10: 

"Art. 21 - ..................................................................... .. 
§ 2° - Integra a SETUR, por vinculação, a Empresa Mineira de Turismo -

TURMINAS-" 
Art. 12 - O art. 6" da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, fica 

acrescido do seguinte inciso XII: 
"Art. 6°- ..................................................................... .. 
XII- Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais.". 
Art. 13 - Ficam incluídas no inciso V do art. 6° da Lei n° 9.519, de 29 de 

dezembro de 1987, com a modificação introduzida pela Lei n° 11.406, de 28 
de janeiro de 1994, a Coordenadoria Regional de Carangola e a 
Coordenadoria Regional de Jequitinhonha. 

Art. 14 - Fica criada uma Delegacia Seccional de Policia, vinculada à 

~----------------------------------------_J 
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Delegacia Regional de Alfenas, sediada no Município de Machado. 

Art. 15 - Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, a 
Diretoria Regional de Saúde, com sede no Município de São Sebastião do 
Paraíso. 

Parágrafo único. A descrição, a competência e a área de jurisdição da 
diretoria criada neste artigo serão estabelecidas em decreto. 

Art. 16 -Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$125.515,08 (cento e 
vinte e cinco mil quinhentos e quinze reais e oito centavos), observado o 
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 17- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a alínea 

"b" do inciso 11 do art. 1 O da Lei n' 13.341, de 28 de outubro de 1999. 
- A tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 

11.12.2000. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator- Rêmolo 

Aloise- Rogério Correia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 149/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 149/99, do Deputado Ermano Batista, que acrescenta 

parágrafo ao art. 1' da Lei n' 9.532, de 1987, que versa sobre aposentadoria 
ou impedimento dos servidores ocupantes de cargo de provimento em 
comissão, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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

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

PROJETO DE LEI N' 149/99 
Acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 

1987, que dispõe sobre a remuneração de cargo de provimento em comissão 
para fins de apostilamento e aposentadoria. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° da Lei n' 9.532, de 30 de dezembro de 1987, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 2', ficando seu parágrafo único transformado 
em§ 1°: 

"Art. 1°- .................................................................. . 
§ 2' - Se a aposentadoria ou o impedimento definitivo para o exercício do 

cargo de provimento em comissão forem causados por acidente de trabalho 
ou doença profissional, fica assegurada ao servidor a percepção integral da 
remuneração do cargo em comissão exercido, independentemente do 
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período de exercício.". 
Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 172/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n' 172/99, do Governador do Estado, que revoga os arts. 
7°, 18, 23 e 24 e o inciso I do art. 16 da Lei n' 9.381, de 18/12/86, que 
contém o Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1' turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N" 172/99 
Revoga os arts. 7', 18, 23 e 24 e o inciso I do art. 16 da Lei n' 9.381, de 18 

de dezembro de 1986, que institui o Quadro de Pessoal das unidades 
estaduais de ensino, e estabelece normas para preenchimento do Quadro de 
Magistério das unidades estaduais de ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam revogados os arts. 7°, 18, 23 e 24 e o inciso I do art. 16 da 

Lei n' 9.381, de 18 de dezembro de 1986. 
Art. 2' - Ficam asseguradas, até 31 de dezembro de 1999, as aulas 

facultativas e as dobras de turno atribuídas até a data da publicação desta lei. 
Art. 3' - O Poder Execut'1vo encaminhará à apreciação da Assembléia 

Legislativa, no decorrer do ano 2000, o Plano- de Carreira do Pessoal do 
Magistério, após o que promoverá concurso público para o preenchimento de 
vagas na rede estadual de educação básica. 

§ 1°- Será previamente divulgado o número real das vagas a que se refere 
o "caput" deste artigo. · ·~ 

§ 2° - O concurso público de que trata o "caput" deste artigo serà realizado 
para o preenchimento de vagas para as funções próprias aos especialistas 
de educação e para todos os níveis e modalidades de ensino e 
compreenderá todos os conteúdos curriculares. 

Art. 4' - Poderá ocorrer contratação temporária de professor quando a 
localidade não tiver profissional concursado ou com o objetivo· de suprir 
afastamento do titular por motivo de licença, férias, exercício de cargo em 
comissão, cumprimento de mandato sindical e participação em equipe de 
trabalho. • 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias ' 



contados da data de sua publicação. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário_ 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 203/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 203/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza 
o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações 
internas com vinhos de produção nacional e estrangeira, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1° turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 203/99 
Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, que consolida a legislação tributária do Estado, autorizando o Poder 
Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações internas com 
vinhos de produção nacional. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do seguinte§ 17: 
"Art. 12- ---------------------·----·----
§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 25% (vinte e cinco 
por cento) a carga tributária nas operações internas com vinhos de produção 
nacional .". 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do 
disposto nesta lei no prazo de trinta dias contado da data de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Ailton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 364/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 364/99, do Deputado Anderson Adauto, que dispõe 
sobre o fornecimento de certidões para a defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 
ao vencido no 1 ° turno_ 

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

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

PROJETO DE LEI N° 364/99 
Dispõe sobre o fornecimento de informações para a defesa de direitos e o 

esclarecimento de situações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O poder público fornecerá a qualquer. pessoa informações de seu 

interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, para a defesa de 
direitos e o esclarecimento de situações, no prazo de até quinze dias 
contados da data do pedido. 

§ 1° - A informação a ser prestada poderá consistir em cópia de qualquer 
documento ou registro sob a guarda do poder público. 

§ 2° - O indeferimento do requerimento para obtenção de informação será 
motivado, com a indicação expressa da necessidade do sigilo da informação, 
fundamentada em fatores de risco à segurança da sociedade ou do Estado. 

§ 3° - O não-cumprimento dos prazos ou condições estabelecidos nesta lei 
para o fornecimento de informações implica a responsabilização do agente 
público incumbido de fazê-lo. 

Art. 2°- O interessado esclarecerá, no requerimento de informações, os fins 
e as razões do pedido. 

Parágrafo único - O esclarecimento de que trata este artigo é dispensável, 
caso a informação solicitada seja de interesse exclusivo do requerente. 

Art. 3°- Os órgãos e entidades da administração pública estadual manterão 
afixados em suas dependências, em local de fácil visibilidade, cartazes com o 
inteiro teor desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 423/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 423/99, do Deputado Carlos Pimenta, que acrescenta 
dispositivo ao art. 3° da Lei n° 11 .824, de 6/6/95, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo educativo' nas 
capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas 
públicas, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. , 

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

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

PROJETO DE LEI N' 423/99 
Acrescenta § 2' ao art. 3' da Lei n' 11.824, de 6 de junho de 1995, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de ccnteúdo 
educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas 
escolas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 3° da Lei n' 11.824, de 6 de junho de 1995, fica acrescido do 

seguinte§ 2', passando seu parágrafo único a vigorar como§ 1': 
"Art. 3'- ......................................................................... . 
ZO - As mensagens serão elaboradas de forma a correlacionar o conteúdo 

previsto nos incisos deste artigo com a questão da violência nas escolas, 
com vistas a combatê-la.". 

Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria OI i via - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 448/99* 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 448/99, do Governador do Estado, que revoga a Lei n' 

12.459, de 13/1/97, e a Lei n' 12.763, de 14/1/98, foi aprovado no 2' turno 
com a Emenda n' 1 ao vencido no 1° turno. 

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação f1nal, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N' 448/99 
Revoga a Lei n' 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 

continuidade de percepção da remuneração do cargo de provimento em 
comissão por servidor afastado nas condições que menciona, e a Lei n' 
12.763, de 14 de janeiro de 1998, que altera o art. 1' da Lei n' 12.459, de 13 
de janeiro de 1997 _ 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam revogadas a Lei n' 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e a Lei 

n' 12.763, de 14 de janeiro de 1998. 
Parágrafo único -Ao servidor que, até a data de publicação desta lei, tenha 

exercido ou esteja exercendo cargo em comissão para o qual tenha sido 
nomeado nos termos das l.eis referidas no "caput" deste artigo, fica 
assegurada a continuidade da percepção dos vencimentos, gratificações e 
demais vantagens inerentes ao cargo, na seguinte proporção: 
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I - valor integral, em caso de exerc1c1o do cargo por dois períodos 
completos, ccncluídos ou a serem concluídos no prazo para eles estipulado; 

11 - valor correspondente a 1/6 da diferença entre o vencimento do cargo 
em comissão e o do cargo efetivo ocupado, por ano ou fração igual ou 
superior a seis meses de efetivo exercício, a ser somado ao vencimento do 
cargo efetivo, a título de vantagem pecuniária. 

Art. 2'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olívia - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 583/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 583/g9, do Governador do Estado, que suprime incisos 

e dá nova redação a dispositivos da Lei n' 12.278, de 2917196, foi aprovado 
no 2' turno na forma do vencido no 1' turno: 

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

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

PROJETO DE LEI N' 583/99 
Modifica as Leis n's 12.278, de 2g de julho de 1996; 12.328, de 31 de 

outubro de 1996, e 12.329, de 31 de outubro de 1996, e a Resolução n' 
5.171 da Assembléia Legislativa, de 12 de julho de 1996, que instituem 
contribuição previdenciária para custeio parcial de aposentadoria de 
servidores públicos, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Ficam suprimidos os incisos IV e V do art. 2' da Lei n' 12.278, de 

29 de julho de 1996. 
Art. 2'- O "caput" e o§ 1' do art. 3" e o art. 6' da Lei n' 12.278, de 29 de 

julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3' - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5% (três 

vírgula cinco por cento) da remuneração mensal bruta dos servidores 
enumerados no art. 2' desta lei, nela incluídas as vantagens de natureza · 
pessoal e as de caráter permanente. 

§ 1' - A contribuição será desccntada em folha de pagamento e incidirá 
sobre a remuneração mensal bruta e sobre a gratificação natalina, excluídas 
a parcela de que trata o inciso XVII do art. 7' da Constituição da República e 
as parcelas indenizatórias. 

Art. 6'- A receita decorrente da aplicação desta lei fica vinculada ao custeio 
parcial dos proventos de aposentadoria dos servidores do Estado e·. à 
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constituição da reserva técnica a que se refere o "caput" do art. 5°. 

Parágrafo único - A contribuição devida pelos servidores a que se refererri 
os incisos I a 111 do art. 2° destina-se exclusivamente ao custeio parcial de 
proventos de aposentadoria e será consignada em dotações especificas do 
orçamento do Estado.". 

Art. 3°- O "caput" do art. 2° e o "caput" e o§ 1° do art. 3° da Lei n° 12.328, 
de 31 de outubro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - São sujeitos passivos, para efeito de cobrança da contribuição de 
que trata esta lei, os magistrados e os servidores ativos do Poder Judiciário. 

Art. 3° - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5% (três 
vírgula cinco por cento) da remuneração mensal bruta dos servidores a que 
se refere o art. 2° desta lei, nela incluídas as vantagens de natureza pessoal 
e as de caráter permanente. 

§ 1° - A contribuição será descontada em folha de pagamento e incidirá 
sobre a remuneração mensal bruta e a gratificação natalina, excluídas a 
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7° da Constituição da República e as 
parcelas indenizatórias.". 

Art. 4°- O "caput" do art. 2° e o "caput" e o§ 1° do art. 3° da Lei n° 12.329, 
de 31 de outubro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - São sujeitos passivos para efeito de cobrança da contribuição de 
que trata esta lei os membros e os servidores ativos do Ministério Público. 

Art. 3° - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5% (três 
vírgula cinco por cento) da remuneração mensal bruta dos servidores a que 
se refere o art. 2° desta lei, nela incluídas as vantagens de natureza pessoal 
e as de caráter permanente. 

§ 1° - A contribuição será descontada em folha de pagamento e incidirá 
sobre a remuneração mensal bruta e a gratificação natalina, excluídas a 
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7° da Constituição da República e as 
parcelas indenizatórias.". 

Art. 5° - Os arts. 1° e 3° da Resolução n° 5.171 da Assembléia Legislativa, 
de 12 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° - Fica instituída, nos termos desta resolução, contribuição 
previdenciária de natureza compulsória, devida pelo servidor ativo e 
destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria do servidor da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

Art. 3°- A contribuição de que trata esta resolução será descontada em 
folha de pagamento e corresponde a 3,5% (!rés vírgula cinco por cento) da 
remuneração mensal do servidor, acrescida das vantagens de caráter 
permanente e do valor da gratificação natalina, excluídas a parcela de que 
trata o inciso XVII do art. r da Constituição da República e as parcelas 
indenizatórias.". · 

Art. 6° - As parcelas correspondentes a contribuição previdenciária 
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recolhida pelos servidores públicos inativos e pelos demais agentes--· 
públicos inativos dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tnbun_al 
de contas a que se referem as normas alteradas. nesta· le1 lhes serao 
integralmente devolvidas, corrigidas pela variação do lndic: Ge~al de Preços 
_ Disponibilidade Interna - JGP-DI -, divulgado pela Fundaçao Getul1o Vargas, 
no prazo correspondente aquele em que ocorreu a contribuição.. . 

Parágrafo único - O disposto neste art1go aphca-se aos pens1on1stas e aos 
herdeiros legais dos servidores inativos mencionados no "caput". 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia - Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 623/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 623/99, do Deputado Dilzon Melo, que institui o Dia do 

Escrivão de Polícia, a ser comemorado em 5 de novembro, foi aprovado em 
turno único, 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 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 623/99 
Institui o Dia do Escrivão de Polícia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Escrivão de Polícia, a ser comemorado 

anualmente no Estado, no dia 5 de novembro. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olivia- Paulo 

Pettersen. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 699/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 699/99, do Governador do Estado, que altera a _Lei. no 

12.228, de 4/7/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de lndustnas 
Estratégicas- FUNDJEST -,foi aprovado no 2° turno com as Emendas n°S 1 e 
2 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto à Comissão de Redação, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos ~o§ 1° 
do art. 268 do Regimento lnterno.J Esta Comissão sugere que o acresc1mo 

<~--------------------------------------------------------~ 
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promovido no art. 2° da Lei n° 12.228, de 1996, pela Emenda n° 1, de 1° 
turno, seja feito no art. 1° daquela lei, uma vez que a matéria está 
diretamente relacionada àquela tratada nesse dispositivo. 

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

PROJETO DE LEI N° 699/99 
Altera dispositivos da Lei n° 12.228, de 4 de julho de 1996, que cria o 

Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" do art. 1°, os§§ 3° e 4° do art. go e o art. 14 da Lei n° 

12.228, de 4 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias 

Estratégicas - FUNDIEST -, com o objetivo de dar suporte financeiro a 
programas destinados à implantação, à manutenção e ao desenvolvimento 
de setores estruturantes do parque industrial mineiro. 

Art. 9°- ................................................ . 
§ 3° - As competências e atribuições da gestora e do agente financeiro, 

além das definidas nos incisos I e li do art. 4° da Lei Complementar n° 27, de 
18 de janeiro de 1993, serão estabelecidas em regulamento. 

§ 4° - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com 
relação a penalidades previstas decorrentes de inadimplemento do 
beneficiário, observados os critérios estabelecidos em ato do Poder 
Executivo. 

Art. 14 - Fica o BDMG autorizado a conceder fiança a operações de 
financiamento realizadas por municípios no âmbito de seus programas de 
fomento ao desenvolvimento industrial, compatíveis com os objetivos e 
programas do FUNDIEST, observadas as normas pertinentes editadas pelo 
Banco Central do Brasil.". 

Art. 2°- O art. 1° da Lei n° 12.228, de 4 de julho de 1996, fica acrescido dos 
seguintes §§ 2°, 3° e 4°, passando seu parágrafo único a vigorar como§ 1°: 

"Art. 1°- ......................................... . 
§ 2° - Fica criado, no âmbito do FUNDIEST, o Programa de Apoio às 

Empresas de Eletrônica, Informática e de Telecomunicações - FUNDIEST-
PROE-ELETRÔNICA. 

§ 3°- Os requisitos para a concessão de financiamento do Programa criado 
no § 2" deste artigo, assim como os critérios e as normas de financiamento, 
serão definidos em ato do Poder Executivo, aplicando-se-lhe as disposições 
dos arts. 2°, 5° e 6° desta lei. 

§ 4° - Para o Programa de que trata o § 2° deste artigo, poderão ser 
dispensados os requisitos referentes à realização de projetos de investimento 
para implantação de nova unidade industrial e geração de empregos 
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diretos.". -..<: 

Art. 3° - Para atender às despesas decorrentes da execução deste c 
Programa, fica o Poder Executivo autorizado a· abrir crédito especial• de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), observado o disposto na Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor. na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora -Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 523/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatôrio 
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei no 523/99 altera 

dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que cria o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 

A matéria foi distribuída, nos termos regimentais, às Comissões de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, de Política Agropecuária e Agroindustrial, que emitiu parecer 
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1; e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, que também opinou pela aprovação da proposição com a 
Emenda n° 1. Durante a discussão em Plenário, no 1 o turno, foi apresentado 
o Substitutivo n° 1, sobre o qual nos cabe, agora, emitir parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela visa, em síntese, a imprimir maior dinamismo às ações do 

FUNDERUR, ampliando seu campo de atuação. Esse Fundo, criado como 
instrumento de apoio à política estadual de desenvolvimento das 
comunidades rurais, mostrou-se ineficaz, por motivos diversos. Um desses 
motivos é o fato de não terem sido consignados, até 1998, recursos 
suficientes no orçamento do Estado; outro é que os programas, para 
receberem financiamento, além da análise do grupo coordenador do Fundo, 
devem ser aprovados pelo Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, 
instituído pela Lei n° 11.504, de 1994, que define a política estadual de 
desenvolvimento agrícola. 

Conforme análise da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, 
que apreciou a proposição quanto ao mérito, as mudanças originalmente 
propostas são bastante oportunas e necessárias para que o FUNDERUR se 
torne operacional. Atualmente, o Fundo dispõe de valores da ordem de 
R$20.000.000,00 para financiamento, oriundos da transferência de recursos 
do Fundo Pró-Floresta, nos termos da Lei n° 12.991, de 31/7/98, e que se 
encontram paralisados, por entraves burocráticos. 

As alterações apresentadas pelo Substitutivo n° 1 visam, especificamente, 
a suprimir os dispositivos do projeto que dispensam a apreciação do CEPA 
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para a concessão de financiamentos e outros procedimentos exigidos 
pela lei em vigor, sob o argumento de que, sem essa apreciação, a 
participação da sociedade civil na formulação do planejamento e no 
acompanhamento da execução da política agrícola estaria prejudicada. 
Entendemos, ao contrário, que a submissão dos programas à análise desse 
Conselho se tem revelado um ponto de estrangulamento à operacionalização 
do FUNDERUR, com prejuízo para toda a atividade agropecuária mineira. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n" 1 ao Projeto 

de Lei n" 523/99. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro Leão 

-Eduardo Hermeto- Cristiano Canêdo- Mauro Lobo (voto contrário). 
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-o Sr. Presidente despachou, em 9/12/99, as seguintes comunicações: 

763 

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento do Dr. 
Antônio José da Silva, ocorrido em 9112/99, em Montes Claros. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Lourival José de Almeida, ocorrido em 6112199, em Pirapora. (-Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 
Maria Leôncio Werneck, ocorrido em 5112/99, em João Monlevade. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Célio Xavier Lobato, ocorrido em 7112/99, em Bom Despacho. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

'. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 5" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
MERCEDES-BENZ 

764 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Bené Guedes, Wanderley Ávila e Luiz Fernando Faria, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Wanderley Ávila, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a 
ouvir o Sr. Manoel Marcos Madureira, Diretor de Relações Governamentais 
da Mercedes-Benz - Brasil e anuncia a presença dos Srs. Luiz Carlos de 
Moraes, Gerente Financeiro; Jair Rufino, Gerente de Recursos Humanos, e 
Sérgio Kacas, Gerente de Relações Governamentais, e da Sra. Maria Luíza 
Pinto Barbosa, Assistente de Relações Públicas/Governamentais, todos da 
Mercedes-Benz. A seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Luiz 
Fernando Faria, autor do requerimento que motivou esta reunião. Após, 
passa a palavra ao Sr. Manoel Marcos Madureira para suas considerações. 
Neste momento, comparece o Deputado Antônio Carlos Andrada, que 
assume regimentalmente a direção dos trabalhos. Comparece também o 
Deputado Rogério Correia. Após as considerações iniciais do Sr. Manoel 
Marcos Madureira, o Deputado Antônio Carlos Andrada passa a palavra ao 
Deputado Rogério Correia, que formula questões ao convidado. Na fase dos 
debates, fazem uso da palavra os Deputados Luiz Fernando Faria, Antônio 
Carlos Andrada, Bené Guedes e Rogério Correia, conforme consta nas notas 
taquigráficas. O Presidente agradece a presença do convidado e dos demais 
participantes e suspende a reunião para que eles se retirem. Reabertos os 
trabalhos, o Deputado Antônio Carlos Andrada passa à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão e transfere a Presidência ao Deputado 
Wanderley Ávila para que sejam votados requerimentos de sua autoria, em 
que solicita seja convidado o Deputado Federal Custódio Mattos para prestar 
esclarecimentos; e sejam convidados os Srs. Walfrido dos Mares Guia, ex-
Vice-Governador do Estado, e Marcus Vinicius Pestana, ex-Secretário 
Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Retomando a Presidência, 
o Deputado Antônio Carlos Andrada coloca em votação requerimento do 
Deputado Bené Guedes, em que solicita seja ouvido o Sr. Francisco Antônio 
de Mello Reis, ex-Secretário de Indústria e Comércio, o qual é aprovado. A 
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seguir, a Presidência sugere aos membros da Comissão que o horário I 
das reuniões ordinárias seja alterado de 14h30min para 1 O horas, às quintas-
feiras, o que é acatado pelos Deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para- a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Wanderley Ávila, Presidente- Amilcar Martins- Luiz Fernando Faria. 

ATA DA 9• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quinze horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Saia das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Alberto Bejani, Chico Rafael, Ivo José, Sargento 
Rodrigues e João Leite (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação· de 
requerimento do Deputado Ivo José, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 
Passa-se à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. A Presidência esClarece que a matéria a seguir relacionada foi 
retirada desta pauta, em virtude de terem sido apreciada na reunião anterior: 
Projetos de Lei n°s 152, 289, 331 e 395/99,.no 2° turno; Projetos de Lei n°s 
358, 396, 479, 590, 592 e 606/99, no 1° turno. O Pres-Idente passa a palavra 
ao Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei Complementar n° 
16/99, que emite o seu parecer pela aprovação da proposição, no 2° turno. 
Colocado em discussão e votação, .. é o parecer aprovado. O Deputado 
Sargento Rodrigues emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 
483/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão 
e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana 
emite seu parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 665/99 no 2° turno, na 
forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão e votação,- é o parecer 
aprovado. O Presidente informa que o Projeto de Lei n° 678/99 é retirado da 
pauta da reunião por não cumprir os pressupostos regimentais. Continua em 
discussão o parecer para o .1° turno sobre o Projeto de Lei n° 620/99, que 
recebeu do relator, Deputado Sebastião Navarro Vieira, parecer pela. 
aprovação com as Emendas n°s 1, 2, 3 e 4, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e a Emenda n° 5, da Comissão de Administração Pública. Colocado 
em votação, é o parecer aprovado. Passa-se a palavra ao Deputado Doutor 
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Viana, para emitir o seu parecer sobre as Emendas n°s 1 a 7 ao Projeto 
de Lei n° 373/99, no 1 o turno. O relator emite parecer pela aprovação da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, que 
apresenta, e das Emendas n°s 5 e 6, ficando prejudicadas as Emendas n°s 2, 
4 e 7. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência 
do Deputado Arlen Santiago, relator do Projeto de Lei n° 393/99, no 1 ° turno, 
a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Doutor Viana, que solicita 
prazo regimental para emitir o seu parecer, o qual é deferido pela 
Presidência. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana emite seu parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 700/99, em turno único. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 3• Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. É 
apresentado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva pleiteando o 
encaminhamento de oficio ao Presidente da CEMIG, Sr. Djalma Bastos de 
Morais, solicitando estudos e conseqüente instalação de uma subestação de 
energia elétrica no Município de Monte Sião. Colocada em votação, é a 
proposição aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente -Agostinho Patrús- Rêmolo Aloise -

Rogério Correia. 
ATA DA 19• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Ás quinze horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Maria 
Olivia e Antônio Júlio, membros da supracita Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, a Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à 
Deputada Maria Olivia o Projeto de Lei n° 699/99. Encerrada a 1• Parte dos 
trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei n° 699/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas às 10 e às 15 
horas dos dias 14 e 15/12/99 e às 10 horas do dia 16/12/99, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
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Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz- Maria·Oiivia. ~, 

ATA DA 13° REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ' 

Às quinze horas e dez minutos do dia oito de dezembro de·mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago e Chico 
Rafael, membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença 
dos Deputados Mauro Lobo, Márcio Cunha, Amilcar Martins, Agostinho 
Silveira e Alberto Pinto Coelho. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que esta reunião se destina a 
ouvir o Sr. Wilton Braga de Oliveira, Diretor-Geral do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM -, em exercício, com a finalidade 
de prestar esclarecimentos sobre noticias veiculadas pela imprensa sobre 
irregularidades naquele Instituto. A Presidência passa a palavra aos 
Deputados Arlen Santiago e Alberto Pinto Coelho, co-autores do 
requerimento que suscitou esta reunião, para fazerem suas considerações 
iniciais. Em seguida, o convidado, Sr. Wilton Braga de Oliveira, apresenta 
documentação, contestando a denúncia veiculada pela imprensa. Passa-se à 
fase dos debates, durante a qual fazem uso da palavra os Deputados Alberto 
Pinto Coelho, Agostinho Silveira, Agostinho Patrús, Doutor Viana, Amilcar 
Martins e Arlen Santiago, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrados os debates, a Presidência, em nome da Comissão e dos demais 
Deputados presentes, informa que as declarações do convidado, bem como 
a documentação apresentada, refutam as noticias veiculadas pela imprensa 
e que esta Comissão se dá por satisfeita. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença do convidado e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Alberto Bejani -

Chico Rafael - Sargento Rodrigues- Ivo José. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 239/99 

Suprima-se o art. 6°. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende 
Justificação: Ao pretender que a Assembléia Legislativa legisle sobre a 

possibilidade de associação de instituições públicas e particulares de ensino 
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superior numa mesma entidade, o referido projeto invade a esfera de 
competência do Sistema Federal de Ensino, que compreende as instituições 
de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, conforme 
dispõe o art. 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 
9.394, de 1996. 

Cabe ressaltar que essa matéria constitui um dos mais complexos e 
polêmicos pontos no atual debate sobre a autonomia universitária, ainda não 
concluído. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 393/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe 

visa a acrescentar disposições á Lei n° 11.404, de 1994, que contém normas 
de execução penal. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/5/99, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, nos termos do 
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Atendendo a requerimento do autor do projeto, a Presidência da Casa, com 
fundamento no art. 140, c/c o art. 232, VIl, do Regimento Interno, deferiu o 
pedido de remessa do projeto· à Comissão seguinte a que foi distribuído, para 
que a matéria recebesse parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se 
esgotado o prazo da Comissão de Constituição e Justiça para exame 
preliminar da proposição quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Na reunião do dia 26/10/99, foi aprovado requerimento em Plenário 
solicitando a análise da matéria também pela Comissão de Administração 
Pública. 

A Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 4. 

Fundamentação 
A proposição visa a acrescentar três parágrafos ao art. 71 da Lei n° 11.404, 

de 1994, que contém normas de execução penal. 
O objetivo precípuo do projeto é garantir a integridade física dos Policiais 

Civis e Militares que estejam presos em estabelecimentos prisionais do 
Estado, mediante a garantia de recolhimento em prisão especial ou em 
quartéis e a criação de estabelecimentos penitenciários especialmente 
destinados a essas categorias de funcionários. 

É fato notório que esses seNidores públicos, justamente por ostentarem a 
condição de policiais, sofrem, constantemente, represálias por parte dos 
demais presos, atê com risco de vida. 

Do ponto de vista do mérito, portanto, constatamos que a iniciativa é 
oportuna, já que é dever do Estado zelar pela segurança dos presos que 
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estejam sob sua custódia. .• '-" .1.J ·' 

Todavia, conquanto a matéria não tenha sido objeto de avaliação na 
Comissão de Constituição e Justiça, existem determinados aspectos quanto 
à constitucionalidade e legalidade do projeto que não podem. passar 
despercebidos por esta Comissão, à qual cabe examinar se a proposição 
obedece aos princípios básicos da administração pública. ~ 

Desse modo, é conveniente que analisemos cada dispositivo que o projeto 
pretende acrescentar à Lei n° 11.404; de 1994. 

O§ 1° do art. 71 a que se refere o art. 1° da proposição visa a garantir aos 
seNidores policiais e aos militares da Polícia Militar,. presos à disposição do 
Juiz processante, recolhimento em prisão especial ou em· quartéis, com 
instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. 

Inicialmente, cabe salientar que, de acordo com o art. 1° da Lei Federal n° 
7.210, de 1984, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmõnica 
integração social do condenado e do internado. 

É patente, pois, que as normas de execução penal, seja em âmbito federal 
ou estadual, devem regulamentar aspectos relativos à pena a ser cumprida 
pelo sentenciado, após a condenação definitiva. 

Dessa forma, as regras pertinentes a prisão especial não se inserem no 
âmbito da legislação de execução penal, uma vez que dizem respeito a 
prisão antes que ocorra condenação definitiva. 

Trata-se, como se vê, de matéria de natureza processual penal, de 
competência privativa da União.· 

Assim, o escopo da norma contida no mencionado § 1° encontra óbice 
intransponível, consistente na invasão do Estado no âmbito de competência 
legislativa da União. 

Á guisa de elucidação, cumpre-nos destacar que tal matéria encontra 
disciplinamento no Código de Processo Penal (art. 295), que assegura prisão 
especial aos oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros, entre 
outros, bem como em diplomas federais extravagantes, que vêm outorgando 
o direito a prisão especial, também, a outras pessoas, entre as quais aos 
funcionários da Policia Civil ocupantes de cargos de atividade policial (Lei n° 
5.350, de 1967). 

Com relação aos militares inferiores e praças de pré, o Código de Processo 
Penal estabelece que eles serão recolhidos, onde for possível, à prisão 
provisória em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos 
regulamentos (art.296). 

Passando à análise do § 2° do art. 71 da Lei n° 11.404, de 1994, a que se 
refere o art. 1° do projeto, estabelece tal dispositivo que haverá 
estabelecimento penitenciário especialmente destinado ao cumprimento de 
pena pelos sentenciados policiais ou oriundos de alguma das polícias . 
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A Constituição da República, no inciso XLVIII do art. 5°, dispõe que a 

pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 

Verifica-se de forma cristalina que o constituinte admitiu a existência de 
estabelecimentos diversos para cumprimento de pena, em três hipóteses 
distintas, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 

Assim .sendo, entendemos que o Estado, ao legislar concorrentemente 
sobre execução penal, não poderia criar estabelecimento penitenciário 
especialmente destinado aos policiais ou oriundos de alguma das policias, 
por falta de permissivo constitucional que admita essa hipótese. 

Por outro lado, não há impedimento constitucional ou legal para que se 
garanta ao policial militar ou civil, tanto em relação a prisão provisória quanto 
a definitiva, recolhimento em seção distinta e isolada daquela reservada para 
os demais presos, visando a garantir-lhe o direito a integridade física e 
psicológica. Dessa forma, entendemos que se deva alterar a proposição 
nesse aspecto. 

Por fim, o§ 3° do art. 71 da Lei n° 11.404, de 1994, a que se refere o art. 1° 
da proposição, estatui que o estabelecimento penitenciário de que trata o § 2° 
conterá, além da rede física, equipamentos e serviços de atendimento 
previstos na Lei n° 11.404, de 1994, estrutura complementar necessária ao 
tratamento reeducativo do sentenciado em virtude de sua peculiar condição 
de policial. 

Em face das ponderações já feitas acerca do mencionado § 2° e tendo em 
conta também que a legislação federal e a estadual já garantem aos presos, 
indistintamente, dependências com áreas e serviços destinados a lhes 
oferecer assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva, 
entendemos que o§ 3° deva ser retirado do projeto. 

Desse modo, procederemos a todas as correções necessárias por meio do 
Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste parecer. 

Por fim, o acatamento do Substitutivo n° 1 acarretará a perda de objeto das 
Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos, 
razão pela qual entendemos que elas devam ser rejeitadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1"turno, do Projeto de 

Lei n° 393/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Direitos Humanos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de 

execução penal. 
Art. 1 o - Ficam acrescentados ao art. 72 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro 

de 1994, os seguintes §§ 2° e 3°, passando seu parágrafo único a vigorar 
como§ 1°: 
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"Art. 72- ....................................................... . 
§ 2° - A pessoa recolhida em prisão provisória, que ao tempo do delito era 

policial civil ou militar do Estado, ficará em dependência distinta e isolada da 
dos demais presos. 

§ 3° - A garantia prevista no parágrafo anterior estende-se ao condenado 
em sentença transitada em julgado que ao tempo do delito era policial civil ou 
militar do Estado.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho 

Patrús - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 586/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise, 
encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 57/99, tem por objetivo 
alterar dispositivos da Lei n° 10.501, de 17/10/91, que cria o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e 
apresentou duas emendas. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre 
o projeto, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, 
"c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição da República estabelece, em seu art. 24, XV, que compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
proteção à infãncia e à juventude. 

Com esse objetivo, foi criado o Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente pela Lei n° 10.501, de 17/10/91, integrado, por 
subordinação, na Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente. O citado Conselho vem procurando cumprir com 
determinação o objetivo de assegurar à criança e ao adolescente o estatuído 
no art. 227 da Carta Magna, ou seja, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. Por esse motivo, toda proposta que vise a melhorar a atuação 
desse Conselho na consecução dos objetivos pretendidos deve ser analisada 
detidamente. " 

O art. 204 da Constituição Federal, fundamento do Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente, menciona a expressão "ações governamentais.': O 

<~--------------------------------------------------------J 
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próprio Estatuto da Criança e do Adolescente frisa textualmente: "a 
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 
governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios." 

Consideramos "governamental" o Poder Executivo por ser este, na 
realidade, o Poder que governa. 

Assim sendo, julgamos desnecessária a presença da Assembléia 
Legislativa no Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. 
Não concordamos com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, por entendermos que deve ser mantida intacta a necessária 
separação das funções do Poder, prevista no art. 2° da Constituição Federal. 

Também a Emenda n° 2, apresentada pela mesma Comissão, merece 
algumas considerações. Entendemos que o registro de entidades não 
governamentais e de programas do Governo voltados para a criança e o 
adolescente é atribuição dos Conselhos Municipais. Esse registro não se 
inclui entre as competências do Conselho Estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, apresentadas 

pela Comissão de Constituição e Justiça, e pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 586/99, no 1° turno, na forma proposta. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz Menezes -

Ronaldo Canabrava. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 267/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria dos Deputados Rogério Correia e Mareio Cunha, a proposição 
em exame dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Social, criado pelo art. 134 da Constituição do Estado, com a redação 
dada pela Emenda a Constituição n° 33, de 18/3/98. Discutido no 1° turno, foi 
o projeto aprovado em Plenário na forma do Substitutivo n° 1, com as 
Emendas n°s 1 a 5. 

Vem agora a proposição a esta Comissão, no 2° turno, para receber 
parecer quanto ao mérito e para que seja elaborada a redação do vencido, 
que apresentamos anexa. 

Fundamentação 
A organização do Conselho de Defesa Social é medida fundamental para a 

manutenção da ordem pública e dos direitos humanos. A difícil situação 
econômica do País, agravada pela política neoliberal adotada pelo Governo 
Federal, tem produzido situações de tensão social e intranqüilidade pública, 
que devem ser tratadas com energia e sensibilidade política, dentro dos 
princípios universais do Estado democrático. 

! 
j 
~ 

"' -" <ii 
E 
,g 
,!; 

"' " "' l" 

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

773 
Além disso, a participação do Conselho é importante nos momentos de 

calamidade pública, sinistros e outros flagelos, provocados seja por ação 
humana, seja por forças naturais. 

Consideramos, portanto, altamente meritória a proposta ·de ·se 
reestruturarem e dinamizarem as funções do Conselho de Defesa Social, 
para que passe a ser um instrumento efetivo na defesa da vida e dos demais 
direitos humanos no Estado. 

Optamos por apresentar ao vencido no 1° turno o substitutivo que se 
segue, o qual, sem desfigurar o espírito do projeto, busca aprimorar a 
composição do Conselho. Acreditamos que, com isso, estamos reforçando a 
essencial participação da sociedade civil no Conselho, bem como garantindo 
que dele participe o Ouvidor da Polícia, autoridade cujas atribuições estão 
estreitamente ligadas á defesa social. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 267/99 na forma 

do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, ao vencido no 1° turno, que segue 
anexo: 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 

Social, a que se refere o art. 134 da Constituição do Estado. 
Art. 1 o - O Conselho de Defesa Social, órgão de consulta do Governador do 

Estado nos assuntos relacionados com a definição da política de defesa 
social do Estado, tem sua organização e seu funcionamento disciplinados por 
esta lei. 

Art. 2° - Compete ao Conselho de Defesa Social estudar, propor e 
acompanhar o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a defesa social e 
opinar sobre elas, observadas as seguintes diretrizes: 

I - valorização dos direitos individuais e coletivos; 
11 - estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de 

respeito à lei e ao direito; 
ltl- valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade; 
IV - prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações 

administrativas; 
V- preservação da ordem pública; 
VI - eficiência e presteza na atividade de colaboração para a atuação 

jurisdicional da lei penal. 
Art. 3° - Caberá ao Conselho de Defesa Social, além do disposto· na 

Constituição Estadual: 
I - levantar e discutir as questões relacionadas com a segurança dos 

cidadãos nos municípios; 
li - promover eventos para discussão das questões relacionadas no inciso 

anterior, com vistas, especialmente, a despertar a consciência pública lo,cal 

~~--------------------------------------------------~ 
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para os problemas relativos à defesa social urbana; 

111 - elaborar e propor aos órgãos federais e estaduais competentes as 
medidas necessárias para melhoria das condições de defesa social nos 
municípios; 

IV - promover ações integradas, visando à defesa dos cidadãos nos 
municípios e zelando pelo respeito a seus direitos e garantias fundamentais; 

V - viabilizar canais de participação popular no âmbito do Conselho, que 
permitam a inserção dos cidadãos na discussão acerca da segurança social 
nos municípios; 

VI - sugerir aos órgãos competentes ações de combate às causas da 
violência urbana. 

Art. 4°- O Conselho é composto pelos seguintes membros, nomeados pelo 
Governador do Estado: 

I -o Vice-Governador do Estado, que o presidirá; 
11- o Secretário da Justiça e de Direitos Humanos; 
111 -o Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Poder Legislativo; 
IV -o Comandante-Geral da Policia Militar; 
V -o Chefe da Policia Civil; 
VI - um representante da Defensoria Pública; 
VIl- um representante do Ministério Público; 
VIII -o Ouvidor da Policia; 
IX - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do 

Estado de Minas Gerais; 
X - um representante da imprensa, indicado pelo Sindicato dos Jornalistas 

do Estado de Minas Gerais; 
XI - um representante de central sindical, eleito em plemiria amplamente 

divulgada; 
XII -um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 

- CDL-BH -; 
XIII- um representante dos municípios mineiros, escolhido em plenária das 

associações representantes de municípios; 
·XIV - três representantes da sociedade civil, escolhidos em plenária das 

entidades civis reconhecidamente de defesa dos direitos humanos, 
convocada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. 

Parágrafo único - Os representantes a que se referem os incisos IX a XIV 
terão mandato de dois anos, permitida uma recondução, ficando sua 
nomeação condicionada à prévia aprovação pela Assembléia Legislativa, por 
voto secreto, após argüição pública. 

Art. 5" - O Conselho de Defesa Social reunir-se-á por convocação do 
Governador do Estado, que poderá ouvir seus membros separadamente, 
quando a matéria não justificar a convocação do Conselho. 

Art. 6" - O Governador indicará o órgão do Poder Executivo que atuará 
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como Secretaria Geral do Conselho de Defesa Social e executará as i!!l 
atividades permanentes necessárias ao exercício de sua competência. ~ ' 

Art. 7" - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual ·• 
realizarão estudos, emitirão pareceres e prestarão toda a colaboração de que 
o Conselho de Defesa Social necessitar, a partir de solicitação de sua 
Secretaria Gera I. c• 

Art. 8" - A participação efetiva ou eventual no Conselho de Defesa Social 
constitui serviço público relevante, vedada a remuneração de seus membros 
a qualquer título ou pretexto. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza"Lara, relatora- Marcelo Gonçalves. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 267/99 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 
Social, a que se refere o art. 134 da Constituição do Estado. 

Art. 1°- O Conselho de Defesa Social, órgão de consulta do Governador do 
Estado nos assuntos relacionados com a definição da política de defesa 
social do Estado, tem sua organização e seu funcionamento disciplinados por 
esta lei. 

Art. 2° - Compete ao Conselho de Defesa Social estudar, propor e 
acompanhar o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a defesa social e 
opinar sobre elas, observadas as seguintes diretrizes: 

I -valorização dos direitos individuais e coletivos; 
11 - estimulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de 

respeito à lei e ao direito; 
111- valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade; 
IV - prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações 

administrativas; 
V- preservação da ordem pública; 
VI - eficiéncia e presteza na atividade de colaboração para a atuação 

jurisdicional da lei penal. 
Art. 3° - Caberá ao Conselho de Defesa Social, além do disposto na 

Constituição Estadual: 
I - levantar e discutir as questões relacionadas com a segurança dos 

cidadãos nos municípios; 
li - promover eventos para discussão das questões relacionadas no inciso 

anterior, com vistas, especialmente, a despertar. à consciência pública local 
para os problemas relativos à defesa social urbana; ' 

~--------------------------------------------------~ 
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111 - elaborar e propor aos órgãos federais e estaduais competentes as 

medidas necessárias para melhoria das condições de defesa social nos 
municipios; 

IV - promover ações integradas, visando à defesa dos cidadãos nos 
municipios e zelando pelo respeito a seus direitos e garantias fundamentais; 

V - viabilizar canais de participação popular no âmbito do Conselho, que 
permitam a inserção dos cidadãos na discussão acerca da segurança social 
nos municípios; 

VI - sugerir aos órgãos competentes ações de combate às causas da 
violência urbana. 

Art. 4°- O Conselho é composto pelos seguintes membros, nomeados pelo 
Governador do Estado: 

I -o Vice-Governador do Estado, que o presidirá; 
li- o Secretário da Justiça e de Direitos Humanos; 
111- o Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Poder Legislativo; 
IV- o Comandante-Geral da Polícia Militar; 
V- o Chefe da Polícia Civil; 
VI - um representante da Defensoria Pública; 
VIl - um representante do Ministério Público; 
VIII - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do 

Estado de Minas Gerais; 
IX - um representante da imprensa, indicado pelo Sindicato dos Jornalistas 

do Estado de Minas Gerais; 
X - um representante da sociedade civil, escolhido pelo Governador do 

Estado entre pessoas de notório saber e experiência em matéria de defesa 
social. 

XI - um representante de central sindical, eleito em plenária amplamente 
divulgada, promovida pelo sindicato da classe; 

XII - um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
- CDL-BH -; 

XIII - um representante dos municípios mineiros, indicado em lista tríplice 
pelas associações representantes de municípios. 

Parágrafo único - Os representantes a que se referem os incisos VI a X 
terão mandato de dois anos, permitida uma recondução, ficando sua 
nomeação condicionada à prévia aprovação pela Assembléia Legislativa, por 
voto secreto, após argüição pública. 

Art. 5° - O Conselho de Defesa Social reunir-se-á por convocação do 
Governador do Estado, que poderá ouvir seus membros separadamente, 
quando a matéria não justificar a convocação do Conselho. 

Art. 6° - O Governador indicará o órgão do Poder Executivo que atuará 
como Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Social e executará as 
atividades permanentes necessárias ao exercício de sua competência. 
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Art. r - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual ~~ 

realizarão estudos, emitirão pareceres e prestarão toda a colaboração de que 
o Conselho de Defesa Social necessitar, a partir de solicitação de sua· 
Secretaria-Geral. 

Art. 8° - A participação efetiva ou eventual no Conselho de Defesa Social 
constituí serviço público relevante, vedada a remuneração de seus membros 
a qualquer título ou pretexto. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 373/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e 
carcerários. 

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 5, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 
1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, a proposição retoma a esta Comissão 
para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem por escopo franquear o livre acesso de 

autoridades aos estabelecimentos policiais carcerários, assim consideradas 
todas as repartições que integram as estruturas das Secretarias de Estado da 
Segurança Pública, da Justiça e de Direitos Humanos da Polícia Militar. 

Nos termos do vencido em 1° turno, teriam livre acesso a esses 
estabelecimentos, sem necessidade de prévia comunicação às autoridades 
por eles responsáveis, os Senadores da República, os Deputados Federais e 
Estaduais, os Prefeitos Municipais (nos estabelecimentos situados nos 
municípios em que cumprem seus mandatos), os representantes da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de Minas Gerais, credenciados pelo 
Presidente da entidade, e o Ouvidor de Polícia do Estado ou representante 
por ele designado. Já os membros dos Conselhos Estaduais de Direitos • 
Humanos e de Defesa Social, os titulares de órgãos oficiais de defesa dos 
direitos humanos ou representantes por eles designados, os titulares de 
entidades civis de defesa dos direitos humanos que comprovadamente 
estejam em funcionamento há, no mínimo, dois anos ou representantes por 
eles designados e os Vereadores nos municípios em que cumprem seus 
mandatos teriam livre acesso a tais estabelecimentos, mediante prévia 
comunicação às autoridades por eles responsáveis, com antecedência 
mínima de duas horas. 

Nesta oportunidade, ratificamos o posicionamento desta Comissão por 
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ocasião do parecer para o 1 o turno, quando afirmamos que a medida 
legislativa propugnada pelo projeto representa uma densificação do princípio 
constitucional da publicidade. constante no "caput" do art. 37 da Lei Maior, o 
qual se baseia na transparência da atuação estatal. Com efeito, a iniciativa 
proporcionaria maior eficácia à ação fiscalizatória incidente sobre os atos do 
Poder Executivo. No caso em exame, a ação fiscalizatória assume especial 
relevo, pois tem em vista resguardar a integridade fisica, a vida e a dignidade 
da pessoa humana. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 373 na 

forma do vencido em 1° turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho 

Patrús- Sebastião Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 373/99 
Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais 

e carcerários. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- É garantido o livre acesso das autoridades a que se refere esta lei 

aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados 

estabelecimentos policiais e carcerários todas as repartições pertencentes à 
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e da Policia Militar. 

Art. 2°- Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes à espécie, 
terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 

I - sem prévia comunicação: 
a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados Estaduais; 
b) Prefeitos Municipais, nos estabelecimentos situados nos municípios em 

que cumprem seus mandatos; 
c) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de 

Minas Gerais, credenciados pelo Presidente da entidade, nos termos das 
normas específicas vigentes; 

d) Ouvidor de Polícia do Estado ou representante por ele designado. 
11 - mediante prévia comunicação, até duas horas antes da visita, à 

autoridade responsável pelo estabelecimento: 
a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 
c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos ou 

representantes por eles designados; 
d) titulares de entidades civis de defesa dos direitos humanos que 
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comprovadamente estejam em funcionamento, no ·mínimo, por dois anos 
ou representantes por eles designados; 

e) Vereadores, nos estabelecimentos situados nos municípios em que 
cumprem seus mandatos. 

Art. 3° - Compete ao titular do estabelecimento ou àquele que o estiver 
substituindo fornecer, sob pena de responsabilidade, a segurança necessária 
quando das visitas das autoridades descritas nesta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 373/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe dispõe 

sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e 
carcerários. 

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 5, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 
1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, a proposição retoma a esta Comissão 
para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem por escopo franquear o livre acesso de 

autoridades aos estabelecimentos policiais carcerários, assim consideradas 
todas as repartições que integram as estruturas das Secretarias de Estado da 
Segurança Pública, da Justiça e de Direitos Humanos da Polícia Militar. 

Nos termos do vencido em 1 o turno, teriam livre acesso a esses 
estabelecimentos, sem necessidade de prévia comunicação às autoridades 
por eles responsáveis, os Senadores da República, os Deputados Federais e 
Estaduais, os Prefeitos Municipais (nos· estabelecimentos situados nos 
municípios em que cumprem seus mandatos); os representantes da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de Minas Gerais, credenciados pelo 
Presidente da entidade, e o Ouvidor de Polícia do Estado ou representante 
por ele designado. Já os membros dos Conselhos Estaduais de Direitos 
Humanos e de Defesa Social, os titulares de órgãos oficiais de defesa dos 
direitos humanos ou representantes por eles designados, os titulares de 
entidades civis de defesa dos direitos humanos que comprovadamente 
estejam em funcionamento há, no mínimo, dois anos ou representantes por 
eles designados e os Vereadores nos municípios em que cumprem seus 
mandatos teriam livre acesso a tais estabelecimentos, mediante prévia 
comunicação às autoridades por eles responsáveis, com antecedência 
mínima de duas horas. 

Nesta oportunidade, ratificamos o posicionamento desta Comissão por 
ocasião do parecer para o 1° turno, quando afirmamos que a medida 
legislativa propugnada pelo projeto representa uma densificação do princípio 
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constitucional da publicidade, constante no "caput" do art. 37 da Lei Maior, 
o qual se baseia na transparência da atuação estatal. Com efeito, a iniciativa 
proporcionaria maior eficácia à ação fiscalizatória incidente sobre os atos do 
Poder Executivo. No caso em exame, a ação fiscalizatória assume especial 
relevo, pois tem em vista resguardar a integridade física, a vida e a dignidade 
da pessoa humana. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 373 na 

forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho 

Patrús - Sebastião Navarro Vieira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 373/99 
Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais 

e carcerários_ 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - É garantido o livre acesso das autoridades a que se refere esta lei 

aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados 

estabelecimentos policiais e carcerários todas as repartições pertencentes à 
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e da Polícia Militar. 

Art. 2°- Sem prejuízo da aplicação de outras normas pertinentes à espécie, 
terão livre acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 

I -sem prévia comunicação: 
a) Senadores da República, Deputados Federais e Deputados Estaduais; 
b) Prefeitos Municipais, nos estabelecimentos situados nos municípios em 

que cumprem seus mandatos; 
c) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção de 

Minas Gerais, credenciados pelo Presidente da entidade, nos termos das 
normas especificas vigentes; 

d) Ouvidor de Policia do Estado ou representante por ele designado. 
11 - mediante prévia comunicação, até duas horas antes da visita, à 

autoridade responsável pelo estabelecimento: 
a) membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membros do Conselho Estadual de Defesa Social; 
c) titulares de órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos ou 

representantes por eles designados; 
d) titulares de entidades civis de defesa dos direitos humanos que 

comprovadamente estejam em funcionamento, no mínimo, por dois anos ou 
representantes por eles designados; 
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e) Vereadores, nos estabelecimentos situados nos municípios em que 

cumprem seus mandatos. 
Art. 3° - Compete ao titular do estabelecimento ou àquele que o estiver 

substituindo fornecer, sob pena de responsabilidade, a segurança necessária 
quando das visitas das autoridades descritas nesta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 499/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria conjunta da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivo 

José, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a distribuição da Quota 
Estadual do Salário-Educação entre o Estado e os municípios. 

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer de 2° turno. 

Segue anexa a redação do vencido, em obediência ao art. 189, § 1°, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 2° da Lei n° 9.766, de 18/12/98, estatui que a quota do Salário-

Educação de que trata o art. 15, § 1°, inciso 11, da Lei n° 9.424, de 1996, será 
redistribuída entre o Estado e os respectivos municípios, conforme critérios 
estabelecidos em lei estadual. A proposição sob comento vem atender a esse 
dispositivo legal na medida em que apresenta normas que disciplinam a 
matéria. 

No 1° turno, esta Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, como resultado 
de entendimento entre o Estado e os municípios, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação- regional de Minas Gerais - UNDIME-MG. 

Dentre as alterações propostas queremos destacar a que define a vigência 
da futura lei. Tal como estava no projeto original, iria prejudicar a execução 
orçamentária e financeira da Secretaria da Educação, porquanto vários 
programas estão sendo realizados com esses recursos. A transferência da 
vigência para o exercício financeiro subseqüente ao da sua publicação 
possibilitará aos órgãos envolvidos programarem as suas despesas no limite 
do crédito que caberá a cada um. 

Objetivando aprimorar o projeto estamos apresentando ao final duas 
emendas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 499/99, no 

2° turno, na forma do vencido no 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
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Dê-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação: 
"Art. 2° - Os recursos da Quota Estadual do Salário-Educação serão 

aplicados em programas, projetos e ações do ensino fundamental, regular, 
supletivo e educação especial, destinando-se:". 

EMENDAN° 2 
Dê-se ao inciso li do art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- ......................................................... . 
li -50% (cinqüenta por cento) distribuídos de acordo com as matrículas do 

ensino fundamental do Estado e do município, conforme apurado pelo censo 
educacional realizado pelo MEC, no ano imediatamente anterior à liberação 
de recursos.". 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Eduardo 

Hermeto- Olinto Godinho- Mauro Lobo- Miguel Martini - Bilac Pinto. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 499/99 
Dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o 

Estado e os municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o- A Quota Estadual do Salário-Educação, de que trata o art. 15, § 1°, 

inciso 11, da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e o art. 2' da 
Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998, será distribuída da seguinte forma: 

I - 30% (trinta por cento) para livre movimentação do Estado e programas 
voltados ao ensino fundamental; 

11 -50% (cinqüenta por cento) distribuídos de acordo com as matrículas do 
ensino fundamental do Estado e do município; 

111 - 20% (vinte por cento) para programas comuns às redes estadual e 
municipal. 

Parágrafo único - Os programas a que se refere o inciso 111 deverão ser 
aprovados em comum acordo entre a Secretaria de Estado da Educação e a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME. 

Art. 2° - Os recursos da Quota Estadual do Salário-Educação serão 
aplicados em programas, projetos e ações do ensino fundamental, regular e 
supletivo, destinando-se: 

I -a melhorar a qualidade do ensino fundamental; 
li- a assegurar a permanência do aluno na escola e o sucesso escolar; 
111- ao aperfeiçoamento dos profissionais do ensino fundamental; 
IV - à construção, conservação e reforma de prédios escolares e à 

aquisição e manutenção de seus equipamentos escolares; 
V- à produção de material didático destinado ao ensino fundamental; 
VI - à aquisição de material didático e de consumo para uso dos alunos, 

dos professores e da escola; 
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VIl - à manutenção de programas de transporte escolar; "' 
VIII - a estudos, levantamentos e pesquisas visando ao aprimoramento da 

qualidade do ensino fundamental público. ·! 
Art. 3° - O Tribunal de Contas do Estado fiscalizará· a aplicação dos 

recursos repassados aos municípios, na forma da legislação em vigor. 
Art. 4 o - Para o recebimento das parcelas , do Salário-Educação, os 

municípios deverão observar: 
I -o cumprimento do disposto do art. 212·da Constituição Federal, ou 

percentual definido pela Lei Orgânica Municipal a ser aplicado em educação; 
11 - o cumprimento do disposto no art. 60 dos· Atos. das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 
111 - o cumprimento do disposto no art. 7° da Lei n° 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996. 
Art. 5° - Os recursos provenientes do Salário-Educação deverão ser 

depositados em conta específica, e os rendimentos provenientes de sua 
aplicação deverão ser utilizados para os mesmos fins. 

§ 1° - Os recursos a que se refere o inciso 11 do art. 1° deverão ser· 
repassados mensalmente aos municípios, pela Secretaria de Estado da 
Educação, no prazo de cinco dias úteis contados da data do efetivo depósito 
para o Estado de Minas Gerais. 

§ 2'- A distribuição a que se refere o inciso 111 do art. 1° desta lei proceder-
se-á mediante resolução conjunta da Secretaria de Estado da Educação e da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - regional de Minas 
Gerais - UNDIME-MG -, a qual definirá as ações e os programas a serem 
atendidos com a receita destinada para esse fim. 

§ 3° - Os recursos estabelecidos pelos incisos 11 e 111 do art. 1 ° desta lei 
deverão constar no orçamento da Secretaria de Estado da Educação, em 
programa de trabalho próprio: 

I - a liberação de recursos estabelecida. pelo inciso 111 do art. 1°, quando 
destinados à rede estadual, deverá ser realizada nesse programa de 
trabalho, no limite aprovado; 

11 -a liberação de recursos estabelecida pelo inciso 111 do art. 1°, quando 
destinados às redes municipais, deverá ser, realizada por meio de termo de 
convênio próprio, com interveniência da UNDIME, disponibilizando-se os 
recursos de acordo com o programa de trabalho aprovado .. 

§ 4°- No primeiro ano de vigência desta lei, a receita definida pelo inciso 111 
do art. 1 o será assim utilizada: 

I - 60% (sessenta por cento) aos municípios, para cumprimento dos 
acordos de municipalização realizados, ligados à rede física e equipamento 
para escolas, pendentes de atendimento, devendo a Secretaria de Estado da 
Educação realizar levantamento prévio e apresentar à UNDIME os 
atendimentos necessários; •I 

~~----------------------------------------------------_J 



11 - 40% (quarenta por cento) ao Estado, para ampliação, reforma e 
conservação da rede estadual. 

§5°- À Secretaria de Estado da Educação compete: 
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1 -divulgar, anualmente , a estimativa dos valores a serem repassados aos 
municípios como base para a elaboração do orçamento municipal; 

11 - publicar, bimestralmente, os valores do repasse destinado a cada 
município. 

Art. 6°- Caberá ao Conselho Estadual de Educação o acompanhamento da 
aplicação dos recursos da Quota Estadual do Salário-Educação, bem como a 
aplicação dos critérios de redistribuição estabelecidos por esta lei. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente ao de 
sua publicação. 

Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 512/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe 
autoriza o Poder Executivo a instituir a Defensoria da Pessoa Idosa na 
estrutura organizacional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/8/99, foi o projeto 
preliminarmente distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que 
perdeu o prazo regimental para apreciar a matéria. Nas Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a 
proposição recebeu parecer pela aprovação. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser apreciado no 2° turno. 
Fundamentação 

A Defensoria Pública é instituição essencial á função jurisdicional do 
Estado, à qual incumbe a orientação jurídica e a defesa gratuitas, em todos 
os graus, dos necessitados, comprovada a insuficiência de recursos destes. 

O projeto em análise tem por objetivo oferecer à população idosa da 
comunidade mineira, nas demandas judiciais em que venha a ser parte, um 
atendimento mais digno e diferenciado junto à Defensoria Pública do Estado. 

O projeto encontra respaldo no principio jurídico-doutrinário norteador dos 
atos da administração pública, que determina a supremacia do interesse 
público sobre o particular. Além deste, ressaltamos o principio da 
razoabilidade, previsto no "caput" do art. 13 da Constituição mineira. Trata-se 
de principias que sempre devem pautar a conduta dos administradores 
públicos. 

Com esses argumentos, reiteramos o entendimento desta Comissão 
manifestado no 1 o turno de discussão da matéria, no que tange à 
oportunidade e à conveniência do projeto. Como vemos, o projeto milita em 
prol do interesse público e tem elevado caráter social, pois pretende 
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conceder tratamento diferenciado e mais digno aos cidadãos mineiros 
com idade superior a 65 anos, parcela da população que tanto já contribuiu 
ou ainda contribui _para o desenvolvimento do Estado. • 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 512/99. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho 

Patrús - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 523/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei n° 523/99 altera 
dispositivos da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 

A matéria foi aprovada, no 1° turno, com a Emenda n° 1. Nos termos 
regimentais, cabe, agora, a esta Comissão emitir o parecer de zo turno. 

Segue anexa a redação de vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto visa a imprimir dinamismo às ações do FUNDERUR. Criado como 
instrumento de apoio à política estadual de desenvolvimento agrícola e de 
apoio às comunidades rurais, o Fundo mostrou-se ineficaz ao longo de cinco 
anos e até o momento. Um dos motivos apurados é o não-funcionamento do 
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, de cuja atuação dependem 
o início do programa, a recepção de· projetos para análise, bem como o 
enquadramento dos pleitos ·de · financiamento. Somente à guisa de 
informação, comentamos que o CEPA é composto de 24 membros: 1 
Secretário de Estado, 4 Secretários Adjuntos de Estado, 5 Presidentes de 
empresas públicas, 2 Diretores de institutos estaduais, 6 Presidentes de 
órgãos de classe, 4 representantes de setores produtivos, 1 representante de 
entidade de defesa do consumidor e o Presidente da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia Legislativa. O CEPA, no 
entanto, permanece com suas importantes atribuições políticas e como 
membro do Grupo Coordenador do FUNDERUR. 

Hoje, o FUNDERUR tem um saldo financeiro para aplicação da ordem de 
R$20.000.000,00, e, aprovado o projeto de lei, certamente esses recursos 
serão finalmente utilizados em prol de desenvolvimento do setor agrícola. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 523/99, 

no zo turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Olinto Godinho -

Miguel Martini - Bílac Pinto - Mauro Lobo - Maria José Haueisen .. 
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Altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, que cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1' - O art. 2° da Lei n' 11.7 44 de 16 de janeiro de 1995, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes incisos IV e V: 
"Art. 2°- ........................................... . 
IV - à execução de programas que visem a incentivar a produção, a 

industrialização e a omercialização de determinado produto agrícola; 
V - à execução de programas que visem à criação de empregos e ao 

aumento da renda do meio rural, especialmente por meio de ações voltadas 
para o pequeno e para o médio produtor". 

Art. 2'- Ficam revogados o inciso IV do art. 9° e o inciso 111 do art. 12 da Lei 
n' 11.744, de 16 de janeiro de 1995. 

Art. 3°- O inciso 111 do art. 3°, o inciso 11 do art. 5°, os incisos 11, 111, IV, V e VI 
do art. 7° e o inciso I do art. 12 da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3°- ............................................ . 
111 - as associações de produtores rurais, devidamente legalizadas, que 

participem de programas executados pelas entidades condutoras da política 
agrícola do Estado"; 

"Art. 5°- ............................................ .. 
11 - excepcionalmente, sob a forma de liberação de recursos a pequenos 

produtores rurais e a associações de pequenos produtores rurais, 
devidamente legalizadas, no âmbito de programas especiais definidos pelo 
Grupo Coordenador, desde que se utilize, exclusivamente, a fonte de 
recursos prevista no inciso IV do art. 4' desta lei;'.'; 

"Art. 7'- .............................................. . 
11 -financiamentos para investimentos fixos e semifixos com prazo máximo 

de 15 (quinze) anos, incluída a carência que será de, no máximo, 5 (cinco) 
anos; 

111- financiamentos para custeio agrícola e para capital de giro das pessoas 
jurídicas com prazo máximo de 2 (dois) anos, incluída a carência que será 
de, no máximo, 12 (doze) meses; 

IV - reajuste monetário na forma definida pelo Poder Executivo para cada 
programa a ser sustentado pelo Fundo; 

V- taxa de juros de, no máximo, 12% (doze por cento) ao ano, na forma 
definida pelo Poder Executivo para cada programa sustentado pelo Fundo, 
garantida a concessão de faixas diferenciadas que beneficiem os micro e os 
pequenos produtores; 

VI - garantias reais ou fidejussórias, isoladas ou cumulativas, a critério do 
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agente financeiro;"; , 

"Art. 12- ............................................ .. 
I - analisar, do ponto. de vista da viabilidade técnica e econom1ca, os 

programas de que trata o art. 2' desta lei e decidir sobre o enquadramento do 
Fundo.". 

Art. 4°- Os arts. 8°, 10 e 11 da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - O FUNDERUR terá como gestora a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como agente financeiro o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. 

§ 1°- O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação 
de financiamento com recursos do· Fundo e para efetuar a cobrança dos 
créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer às medidas 
administrativas e judiciais necessárias. 

§ 2"- O agente financeiro fará jus à comissão de 3% a.a. (três por cento ao 
ano), a titulo de remuneração pela prestação de serviço, incluída na taxa de 
juros e incidente sobre o saldo devedor reajustado dos financiamentos. 

§ 3° - Poderá ser definida, também, em cada programa, uma taxa de 
abertura de crédito de, no máximo, 2% (dois por cento ) do valor do 
financiamento. 

§ 4°- O agente financeiro poderá celebrar convênios com outras entidades 
públicas do Estado para operacionalização dos financiamentos, desde que a 
remuneração da entidade conveniada, se houver, esteja incluída nas 
remunerações do agente financeiro citadas nos §§ 2° e 3' deste artigo. 

§ 5° - Fica o agente financeiro autorizado a transigir, para efeito de acordo, 
em caso de inadimplemento, observados os critérios estabelecidos em cada 
programa, excluídos os casos comprovados de sonegação fiscal."; 

"Art. 10- Compete ao agente financeiro do Fundo: 
I -analisar os pleitos de financiamento; 
11 - deliberar sobre o enquadramento dos pleitos de financiamento no 

âmbito dos programas e ações sustentados pelo Fundo, podendo, para tanto, 
consultar o Grupo Coordenador e o CEPA; 

111- aplicar os recursos do Fundo obedecendo ao disposto nos arts. 5°, 6' e 
7' desta lei; 

IV - decidir sobre a aprovação dos pleitos de financiamento e contratar as 
operações aprovadas; 

V - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, conforme 
definições da Secretaria de Estado da Fazenda; 

VI - promover a cobrança dos créditos concedidos em todas as instâncias, 
inclusive na esfera judicial; 

Vil - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua 
disposição, encaminhando-os à gestora do Fundo .. 

~--------------------------------------------------~ 
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Art. 11 -Integra o Grupo Coordenador 1 (um) representante de cada um 

dos seguintes órgãos e entidades: 
I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
11 -Secretaria de Estado da Fazenda; 
111 -Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
IV- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.- BDMG -; 
V- Conselho Estadual de Política Agrícola -CEPA -· 
VI ~ órgão ou entidade integrante do Sistema Oper~cional de Agricultura, a 

ser rndrcado pelo Secretário de Estado de Agricultura Pecuária e 
Abastecimento.". ' 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 620/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em análise, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e João 

Leite, dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa 
Beneficente dos ex-Guardas Civis e de Trânsito- CBGC. 
Aprov~do no 1° turno, com as Emendas n°s 3 e 4, retoma o projeto a esta 

Comrssao a frm de receber parecer para o 2° turno, cabendo-nos ainda 
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A Lei_ no _13.165, de 10/1/99, modificou a natureza jurídica da CBGC, que 

ate entao trnha natureza previdenciária e pagava pensões aos dependentes 
de seus contribuintes obrigatórios. 

Entretant'?, a referida lei omitiu-se quanto ao pagamento das pensões já 
exrstentes a epoca, o que resultou no seguinte problema: a Secretaria da 
Fazenda, responsável pelo pagamento das pensões, por força do disposto no 
art. 74 da Lei no 11.406, de 28/1/94, modificada pela Lei n° 11.621, de 
5/10/94, ficou sem amparo legal para fazê-lo, deixando os pensionistas 
prrvados de seus direitos e em situação muito difícil. 

Conforme a manifestação desta Comissão no 1° turno, os gastos com o 
pagamento das pensões já estão previstos na programação orçamentária 
elaborada para este exercício, pois elas vinham sendo pagas normalmente 
pelo Tesouro até o advento da referida lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 620/99 no 

2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Maria José Haueisen, relatora - Olinto Godinho 

-Mauro Lobo - Bilac Pinto -Miguel Martini - Eduardo Hermeto. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
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PROJETO DE LEI N° 620/99 ' 

Dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa J 
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito- CBGC. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A pensão por morte de contribuinte obrigatório' da Caixa 

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - .CBGC -, de 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do art. 74 
da Lei n° 11 .406, de 29 de janeiro de 1994, é devida aos beneficiários na 
proporção de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do servidor à época 
de seu falecimento. 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, são beneficiários da pensão: 
I - o cônjuge sobrevivente; 
11 - o cônjuge que se encontrava separado do servidor à época de seu 

falecimento, se titular de direito a alimentos; 
111 -os filhos menores, incapazes ou interditos; 
IV- o irmão órfão, menor ou incapaz, assim declarado na forma do inciso V 

do parágrafo único do art. 8°, na hipótese de não concorrer com os 
beneficiários previstos nos incisos anteriores; 

V- o companheiro, assim considerado nos termos da lei civil, enquanto não 
constituir nova união. 

Art. 3° - Metade da pensão será devida ao cônjuge supérstite, e a outra 
metade, dividida igualmente entre os filhos, 

§ 1° - A pensão será deferida integralmente ao cônjuge sobrevivente se 
com ele não concorrer filho do casal ou do servidor falecido. 

§ 2° - Não concorre com o cônjuge o companheiro, ainda que preencha os 
requisitos da lei civil. 

Art. 4°- A cota-parte da pensão que cabia ao cônjuge supérstite reverterá 
em favor dos demais beneficiários, em partes. iguais, na hipótese de seu 
falecimento, extinguindo-se a cota de cada um quando ocorrer a maioridade, 
casamento, falecimento ou cessação da incapacidade. 

Art. 5° - Reverterá em favor do cônjuge supérstite a cota-parte dos filhos 
que se casarem, atingirem a maioridade, falecerem ou forem declarados 
capazes. 

Art. 6° - Na falta dos beneficiários previstos no art. 2°, a pensão poderá ser 
requerida pelos pais que comprovarem a dependência econômica do 
servidor, à época do falecimento. 

Art. 7° - Para efeito da comprovação da qualidade de companheiro prevista 
no inciso V do art. 2°, deverá ser apresentada sentença judicial em ação·. 
especifica, dispensada esta na existência de filhos comuns, observado· o 
disposto no § 2° do art. 3°. 

Art. 8° - O processo contendo a documentação será encaminhado pela 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração - SERHA - ~ 



Secretaria de Estado da Fazenda, para análise e decisão quanto ao 
direito do requerente. 

Parágrafo único- O processo de habilitação deverá conter: 
I - requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda; 
11 -atestado de óbito do servidor; 
111- certidão de casamento ou comprovação de união estável; 
IV - certidão de nascimento, conforme o caso; 
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V - laudo médico expedido por serviço público de saúde ou sentença 
judicial, quando se tratar de beneficiário incapaz; 

VI -comprovação de dependência econômica; 
Vil - declaração da CBGC de que o cônjuge ou companheiro era 

contribuinte obrigatório da entidade. 
Art. 9'- A pensão será paga a contar do requerimento do interessado. 
Art. 1 O - Compete à SERHA o controle das condições de manutenção do 

beneficio para cada pensionista, de acordo com exame periódico dos 
documentos correspondentes. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 21 de janeiro de 1999, data da revogação da Lei n' 977, de 
17 de setembro de 1927, pela Lei n' 13.165, de 20 de janeiro de 1999. 

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 90199 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n' 90199, do Deputado Miguel Martini, que institui o selo de 

fiscalização dos atos notariais e de registro e dá outras providências, foi 
aprovado no 2 'turno, na forma do Substitutivo n' 1 ao vencido no 1' turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N' 90199 
Altera dispositivos da Lei n' 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que 

dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços 
extrajudiciais, institui o Selo de Fiscalização e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1'- Os arts. 2', 4', 5', 8', 9', "caput", 10, 11, 13, 17, 20, 22, 23, "caput" 

e inciso IV, 24, "caput", 25, "caput", 26, 27, 33, 38 e 40 da Lei n' 12.727, de 
30 de dezembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2'- ............................................................... .. 
111 -a utilização de sistemas de computação, de microfilmagem, disco ótico 

e outros meios de armazenamento e reprodução de dados. 
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Art. 4'- É vedada a cobrança de valores por ato retificatório ou 
renovado, em razão de erro imputável a tabelião, oficial de registro ou seus 
prepostos, e por ato não expressamente previsto nas. tabelas contidas no 
Anexo I desta lei, ainda que sob fundamento em analogia. 

Art. 5'- Ficam isentas do pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária de 
que trata esta lei, as pessoas naturais alcançadas pela gratuidade universal 
instituída pela Lei Federal n' 9.534, de 10 de dezembro de 1997. 

Art. 8'- ........................................................................... . 
§ 1' - Os valores totais a serem cobrados dos usuários por ato praticado 

serão aqueles constantes nas tabelas do Anexo I, que inclui a Taxa de 
Fiscalização Judiciária, cujos valores estão definidos no Anexo li. 

§ 2' - As tabelas constantes no Anexo I desta lei serão afixadas nas 
dependências do serviço notarial ou de registro, em local visível, de fácil 
leitura e acesso ao público. 

§ 3'- Os notários e registradores recolherão ao Tesouro Estadual, diária ou 
semanalmente, por meio de guia própria, os valores destinados à fiscalização 
judiciária dos atos que praticarem, em conformidade com as tabelas do 
Anexo li desta lei. 

Art. 9' - O notário ou registrador fornecerá recibo circunstanciado dos 
valores cobrados e cotará a respectiva quantia à margem do documento a 
ser entregue ao interessado. 

Art. 1 O - A parte que discordar da contagem, cobrança ou pagamento de 
valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de Justiça ou ao Juiz de 
Direito Diretor do Foro. 

Art. 11 - A contagem dos valores cobrados aos usuários discriminará e 
cotará os atos praticados, bem como outras despesas, quando for o caso, em 
conformidade com as tabelas contidas no Anexo I e com o disposto no art. 3' 
desta lei. 

Art. 13 - O oficial de registro civil das pessoas naturais, para a prática dos 
atos de sua competência, cotará e cobrará os valores em conformidade com 
a Tabela 7 do Anexo I desta lei. 

Art. 17 - O juiz de paz, para manifestar-se em qualquer habilitação de 
casamento, fará jus aos emolumentos decorrentes dos valores constantes na 
Tabela 7 do Anexo I desta lei. 

Art. 20 - Quando o serviço de registro civil das pessoas naturais receber 
edital de outra circunscrição, para afixação na forma da lei, fará jus à 
cobrança dos valores previstos na Tabela 7 do Anexo I desta lei. I 
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Art. 22 - Os valores previstos na Tabela 3 do Anexo I desta lei, que cuida 
dos atos praticados pelo tabelião de protesto de títulos, abrangem os serviços 
necessários ao registro, averbações e cancelamento do registro do protesto. 

Parágrafo único- O oficial de registro de distribuição, para a distribuição de 
títulos e outros documentos de dívida para os tabeliães de protesto, cotará os 
valores em conformidade com a Tabela 2 do Anexo I desta lei. 

Art. 23 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, os tabeliães de notas e oficiais de registro observarão o 
seguinte: 

IV - a base de cálculo para cotação dos valores devidos pela prática de 
atos com valor patrimonial será o maior dentre os seguintes: 

a) o preço ou o valor econõmico do negócio jurídico declarado pelas partes; 
b) o valor do último lançamento tributário fixado pelo órgão competente, 

quando se tratar de imóvel urbano ou rural; 

Art. 24 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, previstos na Tabela 4 do Anexo I desta lei, o oficial de registro 
de imóveis observará o seguinte: 

Art. 25 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, previstos nas Tabelas 5 e 6 do Anexo I desta lei, o oficial de 
registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas observará o 
seguinte: 

Art. 26- A fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro e 
da contagem, cobrança e pagamento de emolumentos será exercida pela 
Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, de ofício 
ou mediante requerimento do Ministério Público ou do interessado. 

§ 1° - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, fica instituído selo, de 
uso obrigatório pelos tabeliães e oficiais de registro, que será aposto nos 
documentos e papéis expedidos ou submetidos a exame e nos livros 
utilizados, quando da prática de atos notariais e de registro. 

§ 2 °- O selo conterá requisitos de segurança que impeçam sua falsificação 
e adulteração, e seu custo de aquisição para os notários e registradores, 
previsto no Anexo li desta lei, será deduzido da parcela dos valores cobrados 
a título de fiscalização judiciária de seus atos. 

§ 3° - A utilização do selo será regulamentada pela Corregedoria-Geral de 
Justiça, que controlará, diretamente ou mediante convênio, sua emissão, 
aquisição e distribuição. 

Art. 27- Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o tabelião, 
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oficial de registro ou juiz de paz que cobrar ou receber valores indevidos 
ou excessivos, deixar de utilizar o selo de fiscalização na forma de seu .1 

regulamento ou não afixar as tabelas do Anexo I desta lei nas dependências 
do serviço notarial ou de registro sujeitar-se-á às sanções previstas no art. 32 
da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

§ 1°- As sanções de que trata este artigo serão aplicadas pelo Corregedor-
Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro. 

§ 2° - Para os fins no disposto no "caput" deste artigo, a pena de multa 
prevista no art. 32, inciso 11, da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 
1994, será estabelecida em Unidades Fiscais de Referência- UFIRs -, sendo 
de, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 1.000(mil} UFIRs. 

§ 3°- Para a gradação da pena de multa, serão considerados, entre outros 
critérios, os antecedentes disciplinares do infrator. 

§ 4° - A multa será destinada ao Tesouro Estadual na forma de receita 
corrente ordinária e recolhida pelo infrator no prazo de cinco dias contados da 
data do trânsito em julgado da decisão. 

§ 5° - Nas hipóteses de recebimento indevido ou excessivo de valores, o 
tabelião, oficial de registro ou juiz de paz restituirá ao usuário o dobro do 
valor recebido de forma indevida ou excessiva, corrigido monetariamente, no 
prazo de cinco dias contados da data do trânsito em julgado da decisão. 

Art. 33 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a 
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de computação. 

§ 1°- A folha manuscrita terá, no mínimo, vinte linhas, e a linha, no mínimo, 
quarenta letras. 

§ 2° - As folhas datilografadas ou impressas por sistema de computação 
terão, no mínimo, quarenta linhas, e a linha, no mínimo, cinqüenta letras. 

§ 3° - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas que 
as fixadas nos § § 1° e 2°, mas abranger ou encerrar o contexto do pedido, 
será cotada como se fosse integral. 

§ 4° - É vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie de 
desenho que se sobreponha ou atravesse o texto. 

§ 5° - Os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e de 
registro serão perfeitamente legíveis. 

Art. 38 - Ao custo de aquisição, pelo notário e registrador, do selo a que se 
refere o § 1° do art. 26 desta lei, será acrescida a importância de R$0,20 
(vinte centavos), destinada a remunerar os atos sujeitos à gratuidade 
estabelecida pela Lei Federal n°9.534, de 10 dezembro de 1997. 

§ 1°- O acréscimo previsto no "caput" deste artigo constituirá encargo dos 
serviços notariais e de registro, não podendo ser deduzido na forma do art . 
26, § 2°, desta lei nem repassado ao usuário do serviço. . I· 

~----------------------------------------__J 
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§ 2° - Cabe à Corregedoria-Geral de Justiça administrar os recursos 

provenientes do acréscimo de que trata o "caput" deste artigo e regulamentar 
a forma de seu recolhimento e de seu repasse aos serviços de registro civil 
das pessoas naturais. 

§ 3° - O valor a ser repassado para cada ato gratuito não será superior a 
R$25,00 (vinte e cinco reais) e será obtido por meio da divisão do montante 
arrecadado no mês, deduzidos os custos operacionais, pelo número de atos 
gratuitos informados à Corregedoria-Geral de Justiça, no mês imediatamente 
anterior, pelos serviços de registro civil das pessoas naturais. 

······································································-------------·-·---·--···· 
Art. 40- Integram esta lei os Anexos I e 11, referentes às tabelas dos valores 

cobrados dos usuários e dos valores correspondentes à fiscalização judiciária 
devidos pela prática dos atos previstos na legislação concernente aos 
serviços notariais e de registro e á justiça de paz, e à tabela do selo de 
fiscalização a que se refere o§ 1° do art. 26. 

Parágrafo único - Os valores constantes nas tabelas dos anexos desta lei 
serão atualizados anualmente pela variação da UFIR ou do índice que a 
substituir. 

Art. 2° - Fica instituída a Taxa de Fiscalização Judiciária, constante no 
Anexo 11 desta lei, para atender às atividades correspondentes ao exercício 
do poder de policia de que trata o art. 236, § 1°, da Constituição da 
República. 

Art. 3°- Em caso de intempestividade ou falta de recolhimento da Taxa de 
Fiscalização Judiciária de que trata esta lei, aplicam-se, no que couber, as 
penalidades concernentes à Taxa Judiciária prevista na Lei n° 6.763, de 26 
de dezembro de 1975. 

Art. 4°- O anexo da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passa a 
vigorar na forma do Anexo I desta lei. . 

Art. 5°- A Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescida do 
Anexo 11, na forma do Anexo 11 desta lei. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor trinta dia após a data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 

14, 15, 16, 21, 28, 29, 35, 36 e 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 
1997. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Maria Olivia. 

ANEXO 11 
(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 199 )_ 

• - As tabelas referentes a. este Anexo foram publicadas na ed1çao do 
"Diário do Legislativo" de 14.12.99. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N" 2 E AS EMENDAS N°S 1 E 2 AO 
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SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 29/99 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
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A proposição em tela, do Deputado Márcio Kangussu, objetiva a alteração 
da Lei n° 11.085, de 30/4/93, que cria o Fundo SOMMA. 

Publicado em 25/2/99, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Esta Comissão também se manifestou sobre a matéria, tendo em vista 
requerimento com esse fim do Deputado Eduardo Brandão, opinando por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, constante em seu parecer. 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por seu turno, 
opinou pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1. 

Quando da discussão do projeto em Plenário, no 1° turno, foram 
apresentados o Substitutivo n° 2 e as Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1, 
que passaram a ser objeto de apreciação por esta Comissão, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 2, do Deputado Eduardo Brandão, procura adequar a 

proposta originária ao Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão. Para 
tanto, fixa o prazo máximo para amortização dos empréstimos em 216 
meses, mediante tabela progressiva, sendo o prazo inversamente 
proporcional ao montante dos recursos devidos. Estabelece, ainda, o 
patamar de 7,5% como taxa máxima anual de juros para os financiamentos, 
incluindo-se nesse valor a remuneração do agente financeiro. 

Propõe, também, a dilação dos prazos para pagamento das prestações 
vencidas, a redução da multa contratual e também dos juros moratórios. 

Embora a proposta se apresente como uma forma de beneficiar os 
municípios que já obtiveram financiamentos do Fundo SOM MA, entendemos 
que a adoção das medidas propostas poderá trazer significativos prejuízos 
para o Estado como um todo. Tratando-se de fundo rotativo, haverá uma 
diminuição do retorno de recursos que novamente serão emprestados para 
financiamento dos diversos programas cujos .projetos já foram delineados 
pelas Prefeituras que aguardam a liberação de recursos. 

Diga-se, ainda, que o próprio BDMG, como órgão gestor do Fundo, 
esclarece a esta Casa que o atual índice de inadimplência dos municípios 
que obtiveram financiamento tende a zero, podendo a proposta servir como 
incentivo para que os contratos vigentes não sejam cumpridos, o que não se 
compatibiliza com os interesses maiores dos municípios e do Estado. 

Diante desse quadro, embora reconheçamos a relevância da proposta 
quanto ao atendimento dos interesses dos municípios que já obtiveram 
recursos para programas e projetos de saneamento, entendemos que. o 
Substitutivo n° 2 não deve ser aprovado. 
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A Emenda n° 1 pretende proporcionar a utilização de recursos do 

Fundo, no limite de 2% de seu valor patrimonial, para pagamento de 
despesas de consultoria e reembolso de custos de execução de projetos de 
desenvolvimento institucional implementados pelos municípios no âmbito de 
programas financiados pelo Fundo, o que se nos afigura pertinente. 

A Emenda n° 2, também do Deputado Eduardo Brandão, diminui de 25% 
para 10% a contrapartida mínima do município para os casos de projetos de 
fortalecimento institucional e de modernização administrativa. 

O estabelecimento do patamar de 1 O% como contrapartida, conforme 
consta na emenda parlamentar, irá contribuir para que os municípios tenham 
menor custo na sua política de adequação da máquina pública, o que nos 
leva a nos manifestarmos favoravelmente à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela 

aprovação das Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1, desta Comissão. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - José Henrique, relator - Eduardo Brandão -

Ailton Vilela. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N" 1, NO 1°TURNO, AO PROJETO 

DE LEI N° 401/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
Apresentada em Plenário pela Deputada Maria Olívia, a proposição em 

epígrafe substitui o texto original do Projeto de Lei n° 401/99, que cria o 
Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arquitetônico- FUNPAT -,de iniciativa da própria Deputada, e vem, agora, a 
esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2°, ele o art. 
102, VI, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 1 dá nova redação ao Projeto de Lei n° 401/g9, com vistas 

a colocá-lo de conformidade com a estrutura administrativa da Secretaria de 
Estado da Cultura, responsável pela gestão do fundo de que trata a 
proposição, bem como a aprimorar o texto original, eliminando dele algumas 
impropriedades que poderiam dificultar sua futura aplicação. 

No cumprimento de seus propósitos, o substitutivo aqui apreciado transfere 
ao Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais - IEPHA-MG - a função de definir os critérios para a 
identificação dos bens de interesse cultural do Estado. 

Outra modificação importante diz respeito à criação de fonte de 
financiamento do Fundo, com a. inclusão de dispositivo que autoriza o Poder 
Executivo a criar, dentro de seu Programa de Concursos de Prognósticos, 
extrações especiais com renda a ele destinadas. 
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Além disso, o substitutivo torna possível que a pessoa física ou jurídica 
se beneficie de verbas do FUNPAT para a restauração de bem tombado de 
que seja proprietária, medida altamente relevante, uma vez que, nos 
processos de tombamento, muitas vezes a propriedade tombada acaba 
sofrendo processo de irreversível deterioração resultante de insuficiência de 
recursos financeiros para uma intervenção adequada. 

Finalmente, ao atribuir ao agente financeiro do Fundo remuneração anual 
correspondente a 1% sobre sua movimentação financeira no período, o 
substitutivo reconsiderou a proposição original por entender que a 
administração de ativos de fundos requer dispêndio de tempo, de 
conhecimentos e de recursos humanos especializados, o que representa 
custos para a instituição, justificando o valor percentual proposto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 1 ao 

Projeto de Lei n° 401/99, no 1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2, APRESENTADA NO 1° TURNO, AO 

PROJETO DE LEI N° 257199 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o Projeto de Lei n° 257199 

acrescenta dispositivos à Lei n° 11.393, de 6/1/94, a qual criou o Fundo de 
Incentivo à Industrialização- FINO. 

Durante a discussão em Plenário, no 1° turno, o Deputado Edson Rezende 
apresentou à proposição a Emenda n° 2, que vem a esta Comissão para 
receber parecer, na forma original. 

Fundamentação 
Pretendeu-se, com a emenda apresentada, reforçar a idéia de que o 

projeto de lei se refere a estágio remunerado. Além disso, buscou-se 
estabelecer limite de tempo para a jornada de trabalho do estagiário, a qual 
não poderá ultrapassar as 6 horas diárias. 

No entanto, a proposição original já estabelece que o estágio será 
oferecido de conformidade com a legislação federal e estadual que rege a 
matéria. Logo, a Emenda n° 2 apenas tornaria o texto redundante, pois as 
normas gerais já estabelecem as condições em que o estágio deve ser 
realizado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 

257/99. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 

' 
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Da a.: 
N. Nota. Fiscal: 

Sebastião Costa, Presidente- Antônio Carlos Andrada, relator- Dalmo 
Ribeiro Silva. 
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