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Belo Horizonte, terça-feira, 2 de agosto de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.745193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei
ng 1.745/93 visa a dar a denominação de José Silva Martins à
rodovia estadual que liga o Município de Brumadinho ao de
Bonfim.
Publicada em 28/10/93, a proposição foi distribuída às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195 do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Por seu turno, compete a esta Comissão o exame do mérito da

proposição, nos termos do art. 103, c/c o art. 104, 1, 'b"
do mesmo Regimento.

Fundamentação
O projeto em tela tem o objetivo precipuo de homenagear o
Sr. José Silva Martins, atribuindo o seu nome à rodovia
estadual que liga o Município de Brumadinho ao de Bonfim.
Diplomado em Farmácia e Engenharia, o homenageado foi uma
pessoa de destaque em sua vida profissional e uma figura
muito querida em Bonfim; envidou os maiores esforços para
ver construído um trecho rodoviário que ligasse Bonfim à
Capital mineira.
Pelo relevante trabalho que o Sr. José Silva Martins
realizou em prol de sua comunidade, a homenagem que se
presta a ele é justa e oportuna.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n
1.745/93.
Sala das Comissões, lg de agosto de 1994.
José Renato. relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.769193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe visa a dar a denominação de Dr. Clemente
Vieira de Araújo ao trecho da Rodovia MG-190 que liga o
Município de Sacramento à BR-2€2.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/11/93, foi o
projeto distribuído, inicialmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.



Vem, agora, a matéria a esta Comissão para deliberação
conclusiva, nos termos do art. 195, c/ c o art. 104, 1, 'b".
do Regimento Interno.

Fundamentação
No Brasil e em várias partes do mundo, tem sido uma
tradição o Estado prestar homenagens póstumas àqueles que
se destacaram não só no cenário político como também nas
áreas da educação, da cultura, do desporto, etc.
Com essa medida, pretende-se manifestar o reconhecimento
público da importância dessas pessoas para o pais e seu
povo, além de Incentivar as gerações presentes e futuras à
prática de ações nobres, seja em prol da coletividade local
e do desenvolvimento da ciência nas suas diversas áreas,
seja em prol da humanidade e do próprio Individuo, ainda que
particularizado.
Esses exemplos nos servem como guia, como um instrumento a

mais de que dispomos para educação de nossos filhos.
E justa essa homenagem ao Dr. Clemente Vieira de Araújo,

que exerceu, com notável desenvoltura e brilhantismo, o
cargo de Prefeito Municipal de Sacramento.
Como médico, o homenageado não foi diferente. Abraçou a
profissão e a desempenhou com amor e dedicação. Sempre
solicito, não media esforços para ajudar o próximo.
Por essas razões, julgamos oportuno o projeto de lei em

apreço.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.769/93 na forma proposta, no 1Q turno.
Sala das Comissões, lQ de agosto de 1994.
Sebastião Costa, relator.



Belo Horizonte, quarta-feira, 3 de agosto de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lg DE AGOSTO DE 1994

-

 

 Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de quorum - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 20h1€min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Sebastião Helvécio -

Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Cóssimo Freitas - Geraldo
Rezende - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo -
Maria José Haueisen - Maria Dlivia - Péricles Ferreira -
Roberto Luiz Soares - Tarcísio Henriques

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de amanhã,
dia 2. ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.)-

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.277/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Emano Batista, o projeto de lei em
tela objetiva dar a denominação de Profa. Dioguina Augusta
Santana à escola estadual do Povoado de Nova Belém,
localizada no Município de Mantena.
Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria
no 2p turno, em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A Profa. Dioguina Augusta Santana desempenhou talentoso
trabalho em prol da educação. Deu seu testemunho de fé
profissional ao longo da sua carreira de mestra dedicada,
exemplo sempre lembrado pela comunidade de Nova Belém.
E justo, pois, homenageá-la, dando à escola estadual

daquele povoado o nome de tão insigne professora.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1-277/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lQ de agosto de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.



Belo Horizonte, quinta-feira, 4 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA 5639 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE AGOSTO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz
e José Renato

SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem flQ 493/94(veto à Proposição de Lei
nQ 12.329), do Governador do Estado - Oficios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 2.124 a
2.129/94 - Requerimentos flQ5 5.391 a 5.393/94 -
Interrupção e reabertura da reunião - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 14h14mln, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Clêuber Carneiro - Cóssino Freitas - Eduardo Brás -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo
José - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Péricles Ferreira -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wellington
de Castro.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Homero Duarte, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 493194'

Belo Horizonte. 29 de julho de 1994.
Senhor Presidente,



Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total á Proposição de Lei ng 12.329,
que estabelece normas gerais de prevenção contra a
transmissão do virus da AIDS em estabelecimentos
odontológicos públicos e privados.
Para apreciação dessa agrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao analisar a Proposição de Lei nç 12.329. que estabelece
normas gerais de prevenção contra a transmissão dovirus da
AIOS em estabelecimentos odontológicos públicos ou privados,
convenço-me da inconveniência de sancioná-la, por considerá-
la contrária ao interesse público.
E que, há mais de um ano, a Secretaria de Estado da Saúde,
no exercicio de suas atribuições legais, editou normas de
proteção do usuário e do profissional contra os riscos de
contaminação (Resolução SES/534, de 12/4/93). Essas normas
são muito mais completas do que as contidas na proposição de
lei em exame, pois contemplam a prevenção de risco de
contaminação de todas as infecções cruzadas, inclusive a
AIOS.
Não seria portanto salutar estabelecer norma isolada,
sobrepondo-a a outra em vigor, muito mais abrangente,
tumultuando o procedimento já implantado e em pleno
funcionamento.
Por essa razão, oponho veto total à Proposição de Lei n
12.329, que devolvo á egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de julho de
1994.

Hél i o Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Esperidião Amin, Senador, acusando o recebimento do
Relatório Geral das Audiências Públicas Regionais de 1994.
Do Sr. Zaire Resende, Deputado Federal, acusando o
recebimento do Relatório Geral das Audiências Públicas
Regionais de 1994 e parabenizando a Casa pelo trabalho
desenvolvido na busca do aprimoramento da atividade
parlamentar-
Do Sr. Rubens Machado de Lacerda, Corregedor de Justiça,
agradecendo o convite para participar do ciclo de debates
com os candidatos ao Governo do Estado.
Do Sr. Alysson Paulineili, Secretário de Agricultura,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Defesa
do Consumidor (liberação de recursos para a CEASA-MG com
vistas à implementação do programa Sopão), que aquela Pasta
não dispõe de recursos em seu orçamento e aguarda a



liberação de verbas pela Secretaria da Fazenda. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro. Secretária da Educação
em exercício, em resposta a oficio da Comissão de
Constituição e Justiça (solicitação de informação sobre o
Projeto de Lei ng 710/92), enviando, em anexo, parecer sobre
o referido projeto. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)
Do Sr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, Secretário de Ciência e
Tecnologia em exercício, em atenção a requerimento do
Deputado Jaime Martins, encaminhando pronunciamento do Sr.
Evandro Florêncio, Coordenador do Projeto Paraíba do Sul/MG,
da FEAM.
Do Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Secretário de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, comunicando a
posse do Sr. Ulisses de Vasconcelos Raso na direção do
Departamento de Proteção e Defesa Econômica dessa Secretaria
a partir do dia lg/7/94.
Da Sra. Antônia Gonçalves de Araújo, Chefe de Assessoria do

Gabinete do Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, agradecendo o envio do exemplar "Audiências
Públicas Regionais - 1994 - Relatório Geral' publicado pela
Assembléia.
Do Sr. Carlos Alberto Fernandes, Diretor do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, comunicando que foi
firmado convênio entre esse órgão, integrante da Secretaria
de Política Comercial do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, e a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - JUCEMG -, com vistas á prestação de serviços
de informática.
Do Sr. Toninha Andrada, Prefeito Municipal de Barbacena,
agradecendo o envio do Relatório Geral das Audiências
Públicas Regionais deste ano.
Do Sr. José Higino Ferreira, Presidente da Câmara Municipal

de Barbacena, congratulando-se com a Presidência desta Casa
Legislativa pela audiência pública realizada em Barbacena.
Do Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle, Diretor-Geral do IEF

em exercício, encaminhando complementação da relação das
propriedades, dos proprietários, dos arrendatários e dos
respectivos municípios que exploram a produção de madeira
para fins decarvoejamento nas regiões Nordeste e Norte de
Minas. (- A Comissão Parlamentar de Inquérito para
Investigar a Escravidão em Áreas de Desmatamento e Produção
de Carvão.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes. Superintendente Regional

da CODEVASF, encaminhando cópia dos convênios firmados entre
essa empresa e as entidades de ensino que menciona. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Antônio Carlos de Paula, Chefe do Cerimonial da

Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, comunicando a
eleição e a posse dos Deputados Eujácio Simões Viana Filho e
Raimundo Humberto Caíres Araújo para Presidente e Vice-
Presidente da Casa. respectivamente.
0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
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Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 2.124/94

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Ibiraci -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao.
Município de Ibiraci uma área de 15.827,00m2 (quinze mil
oitocentos e vinte e sete metros quadrados) a ser
desmembrada da área total de 32.390,o0m2 (trinta e dois mil
trezentos e noventa metros quadrados), com as seguintes
confrontações: tem inicio em um marco na Rua Waldomiro
Magalhães. a 96,50m (noventa e seis metros e cinqüenta
centímetros) do marco da divisa da área da Escola Estadual
de Ibiraci com José Aparecido de Pádua e a referida rua;
dai, segue pela Rua Waldomiro Magalhães 133,00m (cento e
trinta e três metros), até um marco situado â margem
esquerda do córrego Ipiranga ou ribeirão do Ouro; dai,
seguindo o córrego na direção montante-jusante por curvas,
medindo em retas 125,00m (cento e vinte e cinco metros) e
confrontando com Mário Soares Silva, José Porfirio Neto e
sucessores de Ataíde Teixeira, até outro marco à margem
esquerda do referido córrego; dai, virando á direta, segue
por reta, confrontando com João Peixoto 94,00m (noventa e
quatro metros), até outro marco; dai, virando à direita num
ângulo de. 16g15 1 , segue por reta 194,00m (cento e noventa e
quatro metros), até encontrar o marco onde teve inicio esta
delimitação, fechando assim o perímetro e perfazendo uma
área de 15.827,00m2 (quinze mil oitocentos e vinte e sete
metros quadrados).
Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se
á construção de urna escola municipal no Município de
Ibi raci.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de .1994.
José Militão
Justificação; Este projeto de lei tem o objetivo de
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiraci
uma área de 15827,00m2 a fim de que a Prefeitura possa
construir uma escola municipal. Essa providência é do maior
interesse para a comunidade escolar de Ibiraci, que não
dispõe de recursos para suportar os pesados encargos
cobrados pelas escolas particulares.
Como a Escola Estadual de Ibiraci é insuficiente para
atender à demanda escolar no Município, cabe à Prefeitura
suprir essa lacuna, com vistas a que os alunos carentes do
município tenham acesso à instrução e à educação.
Pelo fato de este projeto de lei direcionar-se para uma das

metas prioritárias do Governo Estadual, que é o pleno acesso
da população carente à educação, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares á sua aprovação.



- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, cio o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.125/94
Declara de utilidade pública a Comissão Popular de Saúde e

Ação Social, com sede no Município de Novo Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Comissão
Popular de Saúde e Ação Social, com sede no Município de
Novo Cruzeiro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1994.
Maria José Haueisen
Justificação; A Comissão Popular de Saúde e Ação Social,

entidade sem fins lucrativos, vem desenvolvendo trabalho com
finalidade beneficente, cultural e assistencial, sendo
regida por estatuto próprio.
Iniciativa como a da entidade representa uma significativa

contribuição para possibilitar à população o acesso á
cultura e à assistência, o que a torna merecedora da
declaração de utilidade pública-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

exame preliminar e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hg 2.126/94
Declara de utilidade pública a Creche e Centro de Formação

Pequeninos de Jesus, com sede no Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade piblica a Creche e
Centro de Formação Pequeninos de Jesus, com sede no
Município de Frutal.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de agosto de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Trata-se de uma entidade civil sem fins
lucrativos, em pleno funcionamento há mais de dois anos.
Tem caráter filantrópico e vem contribuindo para a formação
de crianças carentes, dando-lhes assistência material
espiritual e cultural e orientando-os para o trabalho.
Em vista da evidente utilidade do Centro e da seriedade do
trabalho por ele desenvolvido, conto com a aprovação deste
projeto pelos nobres pares desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, Inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nq 2.127/94
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Crescer

Sorrindo, com sede no Município de Belo Horizonte.



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Infantil Crescer Sorrindo, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Ba 1 donedo Napoleão
Justificação: Pretendemos com este projeto beneficiar com o
titulo declaratório de utilidade pública uma entidade
legalmente constituida, que funciona há mais de dois anos e
que está perfeitamente enquadrada nos dispositivos legais
que regem a matéria.
Ademais, o Centro Infantil Crescer Sorrindo possui
meritórias finalidades, quais sejam; prestar auxilio a
crianças carentes de até seis anos, proporcionando-lhes o
mais completo atendimento biopsicossocial, ao mesmo tempo
que libera as mães para o trabalho.
Dessa forma, contamos com a aprovação de nossos pares ao
projeto de lei que encaminhamos para a sua arguta
apreciação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.128194
Declara de utilidade pública o Sindicato das Empresas de
Turismo no Estado de Minas Gerais - SINDETUR-MG -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais -
SINDETUR-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1994-
Ronaldo Vasconcel los
Justificação; O Sindicato das Empresas de Turismo no Estado
de Minas Gerais - SINOETUR-MG -, fundado em 3/2/87, é
reconhecido por carta sindical expedida em 30/7/87 como
representante da categoria económica das empresas de turismo
de Minas Gerais.
Para bem desempenhar essa função estatutária, o mencionado
Sindicato tem as prerrogativas, entre outras, de celebrar
contratos coletivos de trabalho, eleger ou designar os
representantes da respectiva categoria e colaborar com o
Estado no estudo e na busca de soluções para os problemas
suscitados pela categoria.
Promover a conciliação nos dissídios de trabalho e manter
serviços de assistência jurídica aos seus associados são
também deveres da entidade, tarefas que são,
indubitavelmente, serviços de utilidade pública. Sob esse

rÁ
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enfoque, torna-se patente a contribuição do SINDETUR-MG para
o desenvolvimento da solidariedade social entre os seus
associados e a comunidade em geral.
Em face do exposto, meritória se mostra a proposição em
tela, razão pela qual encareço o apoio dos nobres pares
nesta Casa à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nç 2.129/94
Declara de utilidade pública a FUNDER - Fundação
Desenvolvimento Regional, com sede no Município de Juiz de
Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a FUNDER -

Fundação Desenvolvimento Regional, com sede no Município de
Juiz de Fora.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de julho de 1994.
Sebastião Costa
Justificação: Fundada com o objetivo de promover o

desenvolvimento regional integrado, a FUNDER - Fundação
Desenvolvimento Regional presta relevantes serviços de apoio
e de auxilio técnico, jurídico e econômico-administrativo
para a implementação de pesquisa e produção, em atividades
de formação de recursos humanos e monitoramento de projetos
e obras de interesse regional
A Fundação é entidade de âmbito regional, cuja atuação

alcança, com estudos, elaboração de projetos, acompanhamento
de ações Institucionais e na área de recursos humanos, todos
os Municípios da Zona da Mata mineira, buscando o
desenvolvimento da região.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

exame preliminar e de Educação para deliberação, nos termos
do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.391/94, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Welson
Linhares Fraga, Prefeito Municipal de Matipó.
Ng 5.392/94, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja

formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Durval José
Moreira, ex-Prefeito Municipal de Miradouro.
Ng 5.393/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a liberar recursos
para obras de ligação do Município de Leandro Ferreira à BR-
262.(-Distrlbu j dos à Comissão de Administração Pública.)

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe
os trabalhos ordinários, nos termos do § ig do art. 23 do
Regimento Interno, para receber o Dr. José Alencar,
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candidato ao Governo do Estado pelo PMDB, na abertura do
Ciclo de Debates Eleições 94, promovido por esta Assembléia
e pelo Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de
Minas Gerais - CEPO.
- A ata da abertura do Ciclo de Debates Eleições 94 será

publicada em outra edição.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para O
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia:(Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.).Levanta-se a reunião.

ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas do dia seis de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Baldonedo Napoleão, Bernardo Rubinger, Jorge
Hannas, Maria Elvira (substituindo esta ao Deputado José
Laviola, por indicação do BRD), membros da Comissão
supracitada. Registra-se, também, a presença do Deputado
Wilson Pires. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Baldonedo Napoleão, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta- O Presidente solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente lê o Ofício ng 326/94, do Deputado Mauro Lobo, em
que encaminha documentação referente ao processo de
emancipação do Distrito de Imbé, Município de Caratinga. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à fase de
discussão e votação das proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da Comissão, quando é colocado em discussão o
Projeto de Lei ng 1.700/93, da Deputada Maria Elvira, em 2Q
turno, que institui o Dia Estadual do vereador. O relator,
Deputado Jorge Hannas, opina pela aprovação da matéria.
Encerrada a discussão e colocado em votação, é o projeto
aprovado na forma do vencido em lQ turno. A seguir, é
colocado em votação e aprovado requerimento do Deputado José
Leandro, em que solicita o desarquivamento dos processos de
emancipação dos Distritos de Fonseca, Município de
Alvinôpolis, e de Catas Altas, Município de Santa Bárbara.
Com a palavra, o Deputado Wilson Pires solicita sejam
registrados em ata seus agradecimentos à Comissão pelo
desempenho na aprovação dos requerimentos relativos ao
desarquivamento dos processos de emancipação dos Distritos
de Topázio, Mucuri e Belo Oriente, todos pertencentes ao
Município de Teáfilo Otôni; e do Distrito de Fidelândia,
Município de Ataléia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
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os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão - Jorge

Hannas - Tarcisio Henriques.
ATA DA 1? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ESTUDAR AS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES ESPECIAIS, CONFORME
QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA EM REUNIÃO DO DIA 30 DE MARÇO
!RÕXIMO PASSADO
As catorze horas e cinqüenta e oito minutos do dia sete de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Clêuber
Carneiro e Tarcísio Henriques (substituindo este ao Deputado
Homero Duarte, por Indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Deputado
Tarcisio Henriques informa que a finalidade da reunião é dar
prosseguimento aos trabalhos da Comissão e passa a palavra
ao Deputado Célio de Oliveira, que apresenta requerimento
solicitando a prorrogação, por 30 dias, do prazo de
funcionamento da Comissão. Colocado em votação, o
requerimento é aprovado por unanimidade. 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. 2 de agosto de 1994.
Homero Duarte, Presidente - Cléuber Carneiro - Ajalmar

Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA D 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.252193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei flQ
1.252/93 objetiva dar a denominação de Dr. José de Almeida
Paiva ao Palácio da Justiça do Municipio de Natércia
Aprovado o projeto no lQ turno, compete a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, nos
termos do art. 104, 1, 'b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Dr José de Almeida Paiva, brilhante advogado, natural de
Natércia, é agora homenageado por seus conterrâneos, que
pretendem dar o seu nome ao Palácio da Justiça daquele
municipio.
Para a denominação de próprios públicos, deve-se recorrer a
nomes de pessoas que se destacaram por relevantes serviços
prestados à comunidade. E o caso do projeto em análise, que
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homenageia alguém que deixou para todos exemplo de vida e
de amor ao trabalho e a sua terra.

Conclusão
Pelo exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.252/93, no 2Q turno.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1994.
Antônio Fuzatto, relator.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 5 de agosto de 1994

ATA

ATA DA 5649 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.130 a
2.135/94 - Requerimentos ngs 5.394 a 5.399/94 -
Requerimentos do Colégio de Líderes e dos Deputados
Bonifácio Mourão, Hely Tarquinio, Milton Sanes e Elmo Braz
(3) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais; de Saúde e Ação Social; e da Comissão Especial
Constituída para Acompanhar as Negociações entre o Governo
do Estado e as Lideranças do Funcionalismo, Visando à
Reposição das Perdas Salariais e à Conversão dos Salários
para a URV; e dos Deputados Ibrahim Jacob, Geraldo da Costa
Pereira, Arnaldo Canarinho, Tarcisio Henriques e Roberto
Amara] - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto
Amaral, Glycon Terra Pinto, Roberto Carvalho, Gilmar Machado
e Tarcisio Henriques - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase:
Designação de comissões: Comissões Especiais para emitir
pareceres sobre os vetos ás Proposições de Lei ngs 12.301,
12.302 e 12.306 - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Colégio de Líderes;
deferimento - Requerimento do Deputado Milton Salles;
inclusão do Projeto de Lei nQ 1.698/93 em ordem do dia, para
os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimentos do
Deputado Elmo Braz(3); encaminhamento à Gerência-Geral de
Apoio às Comissões - Chamada para recomposição de "quorum"
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho -

Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Auiton Vilela - Ajalmar Silva - AmbrÕsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Maria Pinto -
José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helénlo - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a

palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
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 Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 2.130/94

Dispõe sobre a criação de linha de õnibus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criada a linha de ônibus Casa Grande-

Quel uzi to-Barbacena.
Parágrafo único - 0 edital deverá ser publicado no prazo de

30 (trinta) dias, e nele deverá constar que a referida linha
funcionará, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de julho de 1994-
José Bonifáclo
Justificação: O DER-MO se recusa a viabilizar a referida
linha sob os argumentos de ser inviável tecnicamente sua
implantação, além do fato de o mercado ser atendido por
outros serviços e de não existir demanda.
Tais argumentos, além de ridículos, são medíocres, pois a
estrada ê asfaltada, não existe a linha reclamada pela
comunidade e há demanda de passageiros para, pelo menos,
dois dias na semana.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.131/94
Autoriza a incorporação de cursos superiores de fundações
por meio de ajustes ou convénios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, por meio de
ajustes ou convênios, cursos superiores de fundações com
fins educacionais existentes no Estado, resguardados a
autonomia dos respectivos Centros Universitários, os
direitos dos servidores técnicos e administrativos e dos
integrantes do corpo docente, bem como a gratuidade do
ensino por meio de bolsas de estudo ou de dotações
financeiras especificas, consignando-se, para tanto, os
recursos necessários no orçamento do Estado.
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lg - Para efeito desta lei. considera-se Centro
Universitário o conjunto de cursos superiores pertencentes a
uma fundação que funciona em determinada cidade.
f 2Q - A Fundação Presidente Antônio Carlos e a Fundação

José Bonifácio Lafayette de Andrada, com sede em Barbacena,
além de outras existentes no Estado, poderão ser partes nos
ajustes ou nos convênios mencionados neste artigo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de julho de 1994.
José Bonifáclo
Justificação: A incorporação de cursos superiores à UEMG,

por meio de ajustes ou convênios, constitui o melhor caminho
a ser seguido pelas faculdades do interior do Estado,
mormente por aquelas mais antigas. E que os Centros
Universitários existentes em várias cidades mineiras, que
reúnem cursos superiores criados a duras penas e
desenvolvidos por meio de esforços corajosos das lideranças
e das elites locais, representam a consolidação de uma
estrutura sistêmica especial que corresponde às
peculiaridades, às tendências, às vocações e aos valores
vinculados aos respectivos ambientes regionais.

 

Extinguir fundações e transformar seus cursos em
repartições públicas sob a denominação de cursos
universitários gerenciados autoritariamente por órgãos de
ensino superior da Capital, submetidos a centralização, que
lhes quebra a autonomia fundacional atualmente existente,
demitindo-se, mais cedo ou mais tarde, todo o corpo docente
arregimentado na cultura interiorana, quebrando-se as
garantias dos servidores técnicos e administrativos, que
perderão o emprego, e instituindo-se uma duvidosa gratuidade
escolar, leva-nos a uma situação alienante de retrocesso
educacional, que não se pode aceitar senão com graves
r i scos.
A solução inserida no referido projeto de lei,
inegavelmente, constitui modelo salutar para a incorporação
pedagógica universitária de cursos superiores à UEMG,
possibilitando edificar-se, no interior, "campi' autônomos
que, resguardados nas suas peculiaridades e vocações,
estarão sujeitos à orientação e às diretrizes básicas da
UEMG.
O projeto de lei em pauta merece, portanto, ser aprovado,
porque abre perspectivas pluralistas e democráticas ao
processo universitário estatal, afastando-o do centralismo
autoritário, sem dúvida, um dos maiores males que afetam
atualmente a educação nacional.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.132/94
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - a doar à Prefeitura Municipal de Oliveira imóvel
que menciona.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - autorizada a doar à Prefeitura Municipal
de Oliveira imóvel situado no Município de Oliveira, no
lugar denominado Sanatório, com área de 43.894,00m2
(quarenta e três mil oitocentos e noventa e quatro metros
quadrados), constituída de um prédio com 1.800,00m2 (mil e
oitocentos metros quadrados) de área construída e mais
residências, dependências, galpões e benfeitorias, com área
aproximada de 978,40m2 (novecentos e setenta e oito vírgula
quarenta metros quadrados), além de um muro de alvenaria de
500,00m (quinhentos metros) de extensão no terreno
respectivo, com área de 978,40m2 (novecentos e setenta e
oito vírgula quarenta metros quadrados), confrontando pela
frente, numa extensão de 168,20m (cento e sessenta e oito
metros e vinte centímetros), com a Rua Osvaldo Cruz; pelo
lado direito, com Francisco Vieira, casas populares e
terreno de Domingos Ribeiro de Oliveira e Silva; pelo lado
esquerdo, com Rafael Arcanjo de Assis, conforme a escritura
pública de doação, lavrada em 21/12/70, a fls. 2 do livro
90-Á do Cartório do 60 Ofício de Notas de Belo Horizonte, e
registrada em 1/12/71. sob o ng 32.519, a fls. 58 do livro
3-AF do Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Oliveira.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste
artigo destina-se à construção de um centro de lazer pela
Prefeitura Municipal.
Art. 2g - O imóvel reverterá automaticamente ao património

da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -
se, no prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação
desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A medida proposta é de grande interesse para

a comunidade do Município de Oliveira, uma vez que o imóvel
se destina à construção, pela Prefeitura Municipal, de um
centro de lazer voltado para os esportes e o entretenimento
da população local.
Ademais, o terreno que se pretende doar encontra-se
desocupado e em completa ociosidade, razão pela qual
esperamos a aprovação do presente projeto de lei pelos
nobres pares desta Casa.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.133194
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Santa Vitória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Santa Vitória parte do imóvel situado naquele
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município e transcrito, em 22 de março de 1955, sob o ng
22433, no livro 3-AO do Cartório do Primeiro Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba, constituída por
um terreno situado na Av, Genésio Franco de Morais, a uma
distância de 16m (dezesseis metros) da esquina com a Rua
Canal de São Simão, com área de 1.350m2 (mil trezentos e
cinqüenta metros quadrados), confrontante pela frente, numa
extensão de 27m (vinte e sete metros), com a mencionada
avenida; pelo lado direito, numa extensão de SOm (cinqüenta
metros), com o lote nQ 14; pelo lado esquerdo, numa extensão
de SOm (cinqüenta metros), com o lote nQ 11; e, pelos
fundos, numa extensão de 27m (vinte e sete metros), com os
lotes nQs 5 e 10.
Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" deste artigo

destina-se á construção do pronto-socorro municipal.
Art. 2Q - O imóvel objeto da doação reverterá ao patrimônio

do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar da data da
publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista
no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Anderson Adauto
Justificação: O terreno em questão foi doado pela

Prefeitura local ao Estado para que nele fossem construídas
casas para o Juiz e o Promotor de Justiça. Pela morosidade
da construção, precisando das casas, o município adquiriu de
terceiros, implantando, então, a comarca.
Uma vez que o município solucionou um impasse que deveria

ser resolvido pelo Estado, nada impede que o imóvel reverta
à Prefeitura, na forma de doação. O objeto do intento é que
seja construido no local o pronto-socorro municipal
Com a municipalização da saúde, o poder público municipal
necessita do imóvel, na condição de seu proprietário, para
dar inicio ás obras de construção do prédio onde funcionará
o serviço de atendimento médico de urgência. O objetivo
final é, pois, o de concretizar o direito a uma pronta
assistência médica, iniciativa que se mostra necessária e de
fundamental importância para toda a comunidade local.
Em face do Indiscutível mérito do projeto de lei
apresentado, conto com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o arU 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.134/94
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias

da Caridade de São Vicente de Paulo. com sede no Município
de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Som Despacho.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de julho de 1994.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação das Voluntárias da Caridade de
São Vicente de Paulo é uma entidade civil sem fins
lucrativos, cujo trabalho é orientado por uma concepção
ampla de assistência por meio da doação de medicamentos,
alimentos e vestuário às famílias dos necessitados.
Além dos prestimosos serviços em prol do bem-estar social e
do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, é
importante ressaltar que a entidade se rege por estatuto
próprio, funciona há mais de dois anos e possui diretoria
composta por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício dos cargos que ocupam, conforme atesta o Juiz de
Direito daquela comarca.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.135/94
Declara de utilidade pública o Conselho Particular de
Coromandel, da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Municipio de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular de Coromandel, da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Municipio de Coromandel
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: E reconhecida em toda parte como modelar a

obra de assistência social mantida pelos seguidores de São
Vicente de Paulo.
As pessoas comprometidas com esse trabalho assumem a missão

de salvaguardar a dignidade da pessoa humana, proporcionando
aos seus assistidos meios para viverem em condições morais,
materiais e espirituais condizentes com os princípios
fundamentais do cristianismo.
O Conselho Particular de Coromandel visa a manter acesos
esses princípios, orientando os vicentinos da Paróquia de
Coromandel para cumprirem suas tarefas segundo as normas
estabelecidas pela Sociedade São Vicente de Paulo, tendo em
vista a promoção humana e a reabilitação moral, intelectual
e fisica dos carentes e marginalizados.
São esses os fins que orientam o trabalho da entidade,
justificando a aprovação, por nossos pares, desta
proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.394/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas ao asfaltamento da
Estrada da Produção, no Município de Montes Claros. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.395/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial com
vistas à criação de uma coluna semanal para defesa do
consumidor no Minas Gerais". (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Ng 5.396/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas à aquisição de uma ambulância para o
Distrito de Xonim de Baixo, no Município de Governador
Valadares. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.397/94, do Deputado Marcos Helênlo, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Prefeitura Municipal de Lavras pela regulamentação e
implantação do PROCON. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)
Ng 5.398/94. do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do
BEMGE com vistas à instalação de agência ou posto bancário
do BEMGE no Bairro Santa Rita. no Município de Governador
Valadares. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.399/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da Companhia Vale do Rio Doce
com vistas á melhoria das condições de conforto dos carros
de passageiros, ao aumento do número de horários diários das
viagens e ao retorno da linha Governador Valadares -
Vitória. (- Publicado, vai o requerimento á Mesa da
Assembléia para parecer.)
Do Colégio de Lideres, solicitando a convocação de reunião

especial para comemoração do Dia do Maçom. (- A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do
art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República e à Ministra do Bem-Estar
Social para que o processo de municipalização das unidades
educacionais da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência seja suspenso até a posse do futuro Presidente
da República.
Do Deputado Hely Tarqumnio, solicitando seja atribuído
regime de urgência á tramitação do Projeto de Lei ng
1.561/93.
Do Deputado Mílton Salles, solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nQ 1.698/93, de sua autoria. (-
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art.
288 do Regimento Interno.)
Do Deputado Elmo Braz (3), solicitando o desarquivamento

dos processos de emancipação dos Distritos de Santa Cruz de
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Minas, Golanã e Vila Almeida, dos Municípios de Tiradentes,
Rio Novo e Jabuticatubas, respectivamente.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Assuntos Municipais; de Saúde e Ação Social; e da
Comissão Especial Constituída para Acompanhar as Negociações
entre o Governo do Estado e as Lideranças do Funcionalismo,
Visando à Reposição das Perdas Salariais e à Conversão dos
Salários para URV; e dos Deputados Ibrahim Jacob, Geraldo da
Costa Pereira, Arnaldo Canarinho, Tarcísio Henriques e
Roberto Amaral.

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

Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve.
Sem alarde, em silêncio, como é próprio do bom mineiro, o
Governador Hélio Garcia vai inserindo Minas no tempo da
modernidade, preparando-a para os desafios do terceiro
milênio.
Um conjunto de iniciativas de grande alcance, próprias de

espíritos clarividentes e comprometidos com o futuro, vão-se
integrando para caracterizar a atual administração como a
condutora do processo de modernização de nosso Estado
Recentemente, ao assinar o Decreto nQ 35.349,que cria o
programa AGRIDATA - Informatização Agropecuária, Hélio
Garcia abriu novos horizontes para o nosso homem do campo.
Ninguém desconhece a importância da informática no mundo
atual. Quem detém a informação coloca-se à frente no
processo decisório, ficando em condições de fazer valer sua
vontade e influenciar efetivamente o rumo das coisas- O
acesso imediato a uma grande quantidade de dados é fator que
determina o poder de um segmento social no que se refere á
possibilidade de fazer valer suas razões e concretizar os
próprios projetos.
O AGRtDATA vem resgatar para a classe rural mineira o papel
de destaque que ela desempenhou ao longo de nossa história.
Projetado para implantação em dois anos, o sistema custará
ao Governo de Minas US$32.000.000,00, recursos esses que
possibilitarão a instalação da rede rural, do SISAGRI e do
SISGEO.
A rede rural, concebida pelo Secretário Alysson Paulinelli
e sua equipe e assumida imediatamente pelo Governador, é um
sistema de teleinformática que opera com base na Rede
Estadual de Comunicação de Dados Via Satélite, via da
PRODEMGE. Por meio de uma antena central de grande alcance,
conectada ao satélite Brasilstar Ir, e de antenas
secundárias nos municipios, o programa permitirá, em breve,
não só o tráfego de dados em todo o Estado, como também a
conexão com bases nacionais e internacionais.
A rede rural prevê a cessão, em regime de comodato, de
computadores para cerca de 150 cooperativas agropecuárias
espalhadas por todo o nosso território. Em coerência com as
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mais novas filosofias de administração, ela integra o poder
público e a iniciativa privada e, na fase de plena operação,
poderá financiar-se pelos próprios serviços, de modo a não
onerar o orçamento estadual
O Sistema Operacional da Agricultura, que também faz parte

do programa, oferecerá informações para melhorar o processo
de plantio e manejo das culturas, modernizar as colheitas e
o processamento da produção, facilitar a industrialização e
a comercialização dos produtos. A complementá-lo, teremos o
Sistema de Geoprocessamento - SISGEO -, que, permitindo o
acesso do proprietário rural a informações geográficas
completas sobre Minas Gerais, dará a ele as condições
fundamentais para uma prática mais racional e, portanto,
mais lucrativa.
Há muito tempo, sentíamos já a necessidade de ações
vigorosas que resgatassem a importância das atividades
agropecuárias em nosso Estado. O cultivo da terra e a
criação dos rebanhos sempre foram a locomotiva que puxou a
economia mineira desde quando, no Brasil-Colónia, exauriu-se
o ciclo do ouro. Firmaram-se assim como principal vocação
das Gerais. Entretanto, nas últimas décadas, nosso produtor
rural viu-se enredado em dificuldades crescentes. Políticas
equivocadas, taxas de juros absurdas, falta de amparo
técnico e financeiro pareciam aliar-se num pacto perverso
para aniquilá-lo. Só a consciência do compromisso de
alimentar o povo brasileiro e uma forte dose de heroismo
foram capazes de manter de pé o setor agropecuário mineiro.
Agora, entretanto, abre-se uma nova era para nosso homem do
campo. A criação do AGRIDATA é a prova maior de que o
Governador Hélio Garcia e o Secretário Alysson Paullnelli
estão realmente empenhados em recolocar o setor agrícola no
lugar que ele historicamente ocupou em Minas. Nossos
produtores não mais estarão nas mãos dos atravessadores
porque terão, ao alcance dos dedos, as cotações de seus
produtos nos mercados mineiro, nacional e, até mesmo,
internacional. Tanto ao comprar insumos como ao
comercializar a própria produção, poderão agir com pleno
conhecimento do mercado.
O programa é, sem dúvida, a maior contribuição que o
Governo poderia dar para tornar o setor mais produtivo e
competitivo, habilitando-o a enfrentar novas realidades,
como, por exemplo, o MERCOSIJL.
Entretanto, cumpre lembrar, acima de tudo, que o grande
beneficiado pelo AGRIDATA é o povo de Minas e do Brasil.
Nosso Estado é celeiro do País. Uma agricultura e uma
pecuária em bases modernas e racionais constituem poderoso
instrumento para baratear custos de produção, com
implicações Imediatas sobre o preço da cesta básica.
Ao conceber o AGRIOATA. Hélio Garcia e Alysson Paullnelli
pensam, como estadistas que são, na estabilidade da economia
nacional e no bem-estar do povo mineiro, a quem
representamos aqui na Assembléia Legislativa.
Ao ressaltar, nesta tribuna, as virtudes e o alcance da
iniciativa, queremos fazer justiça a uma administração cujos
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méritos só a história saberá reconhecer em toda sua grandeza
e plenitude.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra

Pinto.
O Deputado Glycon Terra Pinto - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, caros colegas,
demais presentes que me estão ouvindo, o mundo está atônito
diante da série de atentados terroristas desencadeados
contra as comunidades judaicas em diferentes partes do
globo. De repente, parece que a barbárie primitiva voltou a
dominar os sentimentos humanos, num retrocesso lamentável da
evolução humana em direção a um mundo de paz e harmonia.
Exatamente quando as negociações entre Israel, palestinos e
nações árabes vizinhas se encaminham para urna solução do
problema do Oriente Médio, ocorrem esses atos de vandalismo
que, ao que tudo indica, visam exatamente a boicotar uma
solução negociada.
Na segunda-feira, dia 18 de julho, uma explosão
violentíssima sacudiu o centro de Buenos Aires. Com grande
estrondo, foi literalmente destruido o prédio da Associação
Mutual Israelita Argentina - AMIA -, em plena Rua Pasteur,
uma das mais movimentadas da Capital argentina. Trata-se de
um ato criminoso e planejado friamente, uma vez que a
entidade não tem objetivos políticos, militares ou
econômicos, sendo uma associação de fins meramente
assistenciais da comunidade judaica argentina. A explosão
criminosa matou cerca de 100 pessoas, multas não judias, que
trabalhavam nas proximidades, além de ferir mais de duzentas
outras.
O ato foi de tal brutalidade, que as autoridades
israelenses o classificaram como o mais violento atentado
praticado contra uma comunidade judaica desde os dias
sinistros do holocausto, na 2sá Guerra Mundial.
Também nações árabes lançaram o seu repúdio, em caráter

oficial, por atos dessa natureza.
A data do atentado foi escolhida cuidadosamente pelos
terroristas, de tal forma que causasse o maior dano possível
e realmente espalhasse o terror. Era o dia de pagamento das
mensalidades da AMIA. Dezenas de jovens se concentravam na
Associação para consultar a bolsa de empregos.
Além disso, nas segundas-feiras é que se acumulam os
pedidos de enterros na funerária da Associação, visto que,
segundo o costume judeu, não se podem enterrar os mortos no
sábado. O massacre não foi mais catastrófico porque as
crianças estavam de férias escolares Mas a biblioteca da
Associação, considerada a terceira maior do mundo judeu, foi
pulverizada na ação criminosa.
A quem responsabilizar por tamanha crueldade? Foi obra de
profissionais calejados na escola do terrorismo
internacional. Mas certamente torna-se difícil, mesmo com
uma ação coordenada da policia de vários países, chegar a
uma conclusão precisa.
Não resta dúvida de que se trata de unia ação de

organizações anti-semitas dispostas a tumultuar e boicotar o
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andamento de negociações que buscam uma solução pacífica
para a problemática do Oriente Médio; em outras palavras,
extremistas árabes que militam em organizações terroristas
ramificadas pelo mundo inteiro. No caso do atentado de
Buenos Aires, há, inclusive, suspeitas sobre indivíduos
radicados no Brasil que integrariam a organização libanesa
"Ansar e]-Allah". Todavia, as investigações levadas a cabo
nada concluíram. O governo de Israel acusa o BHizbollahu,
facção fundamentalista xiita que congrega extremistas
libaneses, sinos e iraquianos. Essa entidade declarou
guerra aos judeus e aos israelitas de todo o mundo.
O tato é que, desde fevereiro, tem sido denunciada a
presença de terroristas islâmicos nas fronteiras do Brasil
com o Paraguai e a Argentina, inclusive negociando
explosivos. Esses seriam, pois, membros da base de apoio às
operações da guerra santa islâmica no Cone Sul da América.
De tudo isso, o que nos Interessa é que providências mais

enérgicas e efetivas têm de ser tomadas pelos Governos desta
parte do mundo para proteger as comunidades judaicas. Há
pouco mais de dois anos, lá mesmo em Buenos Aires, um carro-
bomba explodiu em frente á Embaixada de Israel, matando mais
de trinta pessoas. E, mesmo depois disso, as autoridades
pouco fizeram para proteger a vida dos membros das famílias
judaicas dequela região.
Na semana passada, houve um grave atentado no Panamá,
contra um avião que decolava do aeroporto da Capital, no
qual morreram 21 pessoas, a maioria de origem judaica. Na
manhã de terça-feira, dia 26 de julho, a embaixada
israelense, situada no Bairro de Kensigton, em Londres, foi
alvo de outra explosão terrorista. No dia seguinte, no
Bairro de Findley, ainda na Capital britânica, novo atentado
foi perpetrado contra os judeus que lá residem, com muitas
vitimas.
Tudo leva a crer que a onda de terror islâmico deve-se
intensificar á medida que as negociações progredirem no
Oriente Médio.
O fato é que reina a perplexidade diante desse barbarismo
cruel e covarde, que mais uma vez se abate contra a
comunidade judaica internacional. Fanáticos e
inescrupulosos. os Inimigos de Israel estão dispostos a um
acerto de contas com os judeus em qualquer parte do mundo,
onde quer que se encontrem, mesmo sendo Inocentes pessoas
de bem. Os atentados registrados não passam de crimes
hediondos, que não podem deixar de ser repudiados
veementemente por nós, cristãos, defensores da paz e da
cordialidade entre os homens.
Por isso mesmo, não podemos cruzar os braços neste momento

grave em que a violência e a sede de sangue procuram se
impor como instrumentos eficazes na solução de conflitos.
Providências têm de ser tomadas imediatamente para proteger

as possíveis vítimas da sanha dos agressores ensandecidos.
Em Nova Iorque, a policia providenciou a colocação de
caminhões de areia ao redor do consulado israelense, visando
a impedir o estacionamento de eventuais carros-bomba nas
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imediações. Na Europa, as autoridades têm tomado precauções
diversas para proteger locais onde se situam instituições de
caráter judaico, principalmente na Alemanha, na Bélgica, na
França, na Holanda e na Dinamarca.
E no Brasil, particularmente em Minas, o que tem sido
feito? Até agora nada foi providenciado visando á proteção
das comunidades judaicas de nosso País. E exatamente isso
que reclamamos desta tribuna. Há que se tomar providências
enérgicas para que não lamentemos depois do leite derramado.
Cito ainda a Palavra de Deus, que nos aconselha no Livro dos
Salmos, capítulo 122, versículos 6 a 9:
6. Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te

amam.
7. Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos

teus palácios.
8. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: Haja paz em

ti.
9. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu
bem".
Pelo exposto, apresentamos ao Plenário desta Casa dois
requerimentos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas
presentes nas galerias e nos gabinetes, inicialmente,
gostaria de parabenizar o colega Deputado Glycon Terra Pinto
pelo seu veemente pronunciamento. Creio que todos nós, os
democratas do mundo, devemos condenar todo e qualquer tipo
de terrorismo, tanto esse acontecido na Argentina quanto
aquele que ocorre em qualquer parte do mundo. E um absurdo
que, na humanidade, ainda tenhamos atos como esse, que, além
de atentarem contra a vida, atentam contra a democracia e as
liberdades da humanidade.
Gostaríamos, hoje, de fazer, primeiro, uma cobrança.

Gostaríamos de cobrar do Líder do Governo, ou do Vice-Lider,
aqui presente, nosso amigo Deputado Roberto Amaral, que, na
primeira quinzena de agosto - não estamos cobrando, estamos
apenas lembrando, porque a primeira quinzena sequer terminou
- teríamos uma rodada de negociações entre os servidores
públicos, o Governo do Estado e a Comissão Representativa da
Assembléia. Estamos aguardando que essa reunião aconteça,
no mais tardar, na próxima semana e que o Governo,
realmente, cumpra aquela promessa feita, pois há um anseio
generalizado de se estabelecer um reajuste, uma correção
salarial que corresponda, pelo menos, ao mínimo das perdas
que os servidores públicos tiveram. Todos sabem da situação
difícil - estou falando "difícil" para dizer o mínimo - em
que se encontram os servidores públicos estaduais.
Desejamos, também, que o Governo cumpra os outros itens
acertados, entre os quais, a anistia aos servidores que já
tenham seus processos concluídos, com parecer, inclusive, do
CEP. Esperamos que, até a próxima semana, possamos ter a
reunião com o Governador, com o seu secretariado, e que
agosto não seja mais um mês de desgosto para os sofridos
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funcionários públicos, que tanto acreditaram no Governador
Hélio Garcia.
Gostaríamos, ainda, de fazer um protesto contra o Governo
Itamar Franco. O nosso amigo Roberto Amaral, inclusive, é da
região e deve compartilhar desse protesto. O Delegado da
Regional do Trabalho de Montes Claros acaba de ser demitido,
exonerado. isso é um absurdo. Luis Chaves foi reconhecido,
inclusive, por entidades patronais. O seu trabalho exemplar
foi levado á frente, apesar de todas as dificuldades da
delegacia, que sequer fax possuía, sequer veículos decentes
possuía. Mas Luis Chaves, quando assumiu a regional,
empenhou-se num trabalho inquestionável, reconhecido e
elogiado pela OIT e pelo UNICEF, no mundo Inteiro, numa
reunião da OIT em Genebra, quando o trabalho da delegacia
regional de Montes Claros foi reconhecido e elogiado. Isso,
sob o ponto de vista de todos os trabalhos realizados no
Brasil pelas delegacias regionais do trabalho. A demissão
de Luis Chaves é um absurdo, uma perseguição inaceitável,
principalmente porque, quando ele ocupou, com a maior
dignidade, a Delegacia, a FAEMG esteve lá e elogiou o seu
trabalho. Mas Luís Chaves tem apenas um defeito para os
olhos daqueles que não sabem enxergar um trabalho isento, um
trabalho honesto e decente: ele é filiado ao PT. E. em
função disso, por ter coordenado a caravana do Lula, é
demitido. Isso é inaceitável. Não podemos aceitar que o
Governo demita pessoas pelo fato de elas pertencerem a um
partido político, seja ele qual for. E Luis Chaves foi
condenado por trabalhar direito, por trabalhar decentemente,
por ter colocado a Delegacia Regional de Montes Claros em
destaque mundial, só porque é do PT. Isso não aceitamos em
governo nenhum. Não importa qual o cargo ocupado pelo
funcionário público, ele não pode ser demitido, ainda que
seja em cargo de confiança. E preciso saber distinguir entre
a sua atividade partidária e a sua atuação enquanto homem
público. E Luís Chaves sempre soube fazer isso, tanto que
até os seus inimigos políticos e pessoais admiravam e
enalteciam o seu trabalho à frente da Delegacia Regional de
Montes Claros. Esperamos que esta Assembléia aprove uma
moção de repúdio à atitude do Governo Itamar Franco, que,
numa hora de eleição como esta, vem com mesquinharias.
Gostaríamos de deixar, então, o nosso protesto, não só do
PT, mas esperamos que seja compartilhado, também, pelos
membros dos outros partidos, pois, como na 'CPI do Trabalho
Escravo", da qual nosso colega Roberto Amaral participou,
dirigida e presidida pelo Péricles Ferreira, nosso
companheiro de Salinas, Luis Chaves prestou um depoimento
que foi por todos nós, de todos os partidos, do PP, de
Wilson Chaves, do PTB, de Roberto Amaral, elogiado; elogiado
não o depoimento, mas o que originou essa denúncia de
trabalho escravo em Minas Gerais, que é uma vergonha para o
Norte de Minas, e que a gente espera seja corrigido. Fica,
aqui, o nosso protesto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs Deputados,
Sra. Deputada, pessoas presentes nas galerias, imprensa:
dois assuntos nos trazem a esta tribuna. Em primeiro lugar,
ficamos extremamente chateados e indignados - apesar de já o
sabermos - com uma matéria estampada no domingo, em jornais
do Pais, em que se vêem dados do UNICEF mostrando que o
Brasil é o campeão mundial de analfabetismo, numa
demonstração clara e inequívoca do descaso com que vêm sendo
tratados aqueles que lidam e militam na educação. Ao mesmo
tempo, gostaríamos de denunciar que, aqui, em Minas Gerais,
esse quadro é caótico. A matéria traz, ainda, o descaso com
a merenda escolar em nosso Estado.
Temos visto um candidato a Vice-Governador, que esteve á
frente da Secretaria da Educação, que, com recursos oriundos
do Banco Mundial, foi incapaz de atacar um problema
fundamental para a educação, que é exatamente garantir uma
política salarial e um plano de carreira para o professor,
como foi publicado no noticiário, inclusive, citando exemplo
do que ocorreu na Coréia do Sul.
Todo mundo fica falando dos outros países, mas, por que, a
partir da década de 60, começaram a investir pesado na
qualificação dos profissionais e no pagamento justo e
adequado daqueles que trabalham na área da educação? Porque
um pais só consegue desenvolver-se se, de fato, valorizar
não o discurso, mas as ações concretas.
O Governador Hélio Carda já está encerrando o seu governo,

depois de três anos e meio, depois de seu segundo mandato á
frente do Estado de Minas Gerais, e não assegurou - nem vai
assegurar - o plano de carreira para os trabalhadores da
educação. Fez várias promessas nos palanques, mas, já
chegando ao final de seu governo, não fez nada para que os
trabalhadores do ensino pudessem ter o seu plano de
carreira. O seu Vice-Governador, candidato na chapa de
Eduardo Azeredo, sai pelo Estado dizendo que melhorou a
educação e fez uma série de coisas, mas o salário do
profissional continua baixo e a sua carreira praticamente
inexiste.
Portanto, estamos denunciando mais essa demagogia dos
candidatos do Governador, Sr. Eduardo Azeredo e seu Vice,
Sr. Walfrido dos Mares Guia, que, por sua vez, também esteve
á frente da Secretaria da Educação por mais de três anos e
não fez o plano de carreira. Mas, agora, discursa pelo
Estado dizendo que vai fazê-lo- O povo precisa estar atento
a essas questões. Por que, durante os três anos em que
esteve á frente da Secretaria da Educação, não enviou a esta
Casa nenhum plano? Porque não tinha interesse.
E agora, em época de eleição, ele está tentando fazer isso

para enganar o funcionalismo público.
Gostaria, também, de voltar a cobrar aquilo que foi
colocado pelo companheiro Roberto Carvalho: o Governo, por
meio de seu Secretário da Casa Civil, assinou um documento,
no final do semestre passado, no qual ele dizia que iria
assumir alguns compromissos para que o funcionalismo, que
participou da negociação, não tivesse suas atividades
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paralisadas. Esse documento foi assinado em uma comissão
presidida pelo Deputado Dilzon Melo e teve como relator o
Deputado Anderson Adauto. Estamos aqui para cobrar. Onde
estão os editais do concurso para os serviçais? Onde está
aquele acordo que possibilitou a votação, no Plenário, do
reajuste da conversão do salário para a URV e a nova tabela
para o funcionalismo? Esse é o Governo Hélio Garcia. S. Exa.
fala uma coisa lá no Palácio e seus Lideres, aqui na Casa,
dizem outra. Passam-se dois, três meses, e nada. Papel
assinado não tem valor para esse Governo porque ele está
tentando apenas iludir o funcionalismo. Mas os servidores
estão alerta e já têm uma assembléia marcada para a segunda
semana de agosto para exigir que o Governo cumpra aquilo que
prometeu. A marca do Governo Hélio Garcia é essa: conversa,
enrola, e, quando assina, não cumpre.
Em segundo lugar, queremos colocar claramente que o nosso
candidato Antônio Carlos Pereira, que é um educador, que é
uma pessoa que ajudou a organizar um dos maiores sindicatos
deste Estado, o SINEIJT, tem uma proposta e pode dizer isso
com muita tranqüilidade, porque tem cumprido tudo o que tem
prometido. Queremos exatamente isso. O candidato Fernando
Henrique Cardoso vem dizendo que quer priorizar a educação,
mas, por meio do Fundo Social de Emergência, criado por ele,
que é uma das bases do Plano Real, ele retirou dinheiro da
educação e fez com que o Brasil ganhasse o titulo de campeão
mundial de analfabetismo. Essa é a proposta do Sr. Fernando
Henrique, esse é o Plano Real. Precisamos colocar tudo Isso
com muita clareza.
Temos também o caso da saúde que leva, hoje, o Ministro da

Saúde a debater com o Ministro da Fazenda por ter retirado
o recurso da saúde, aumentando a mortalidade infantil no
Nordeste. Esse é o real do ex-Ministro e atual candidato,
que montou um fundo às custas da saúde e da educação e,
agora, vem fazer discurso dizendo que essas são
prioridades no seu Governo. Vamos começar a falar também,
porque, até agora, os meios de comunicação têm-se referido
apenas ao outro lado, e o nosso partido não tinha como
rebater. Agora vamos falar no rádio e na televisão e vamos
mostrar para a população exatamente o que estão fazendo com
o nosso Pais. Vamos mostrar o caos a que levaram a
Previdência, a saúde e a educação neste Pais.
Para concluir, gostaríamos de ressaltar e saudar a cidade

de Uberlândia. Uma cidade que era considerada conservadora,
infelizmente se mantém ainda, mas já vem se modificando, e o
Partido dos Trabalhadores vai se posicionando no quarto
maior colégio eleitoral deste Estado.
Tivemos a surpresa de ver o companheiro Carlão em segundo
lugar nas pesquisas em Uberaba, demonstrando que o Triângulo
Mineiro começa a perceber, começa a vislumbrar que o que
estão fazendo é tentar nos enganar de novo com mais
"fernandos", com mais "hélios". Mas estamos cansados de
"fernandos" e de "hélios' e, por isso, o Triângulo Mineiro
começa a ver que chega de "fernandos" e de "hélios". Agora é
a vez de Lula e Carlão. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcísio
Hen r i ques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Vivemos como tem sido uma

constante nos pronunciamentos de figuras respeitáveis, que
deveriam ser responsáveis pela condução das questões
sociais, inclusive como se vem repetindo aqui, neste
Plenário -uma quadra muito dificil, na conciliação do nosso
desenvolvimento com a evolução do nosso povo, tanto como na
solução das nossas dificuldades, dificuldades essas que não
se restringem ao povo, reconhecidamente ingênuo, simples, e
sempre esperançoso, mas se situam muito mais nos órgãos
governantes, despreparados, incompetentes, e até mesmo
sonsos, para não dizer inescrupulosos.
Claro que ao governo, no pais da simplicidade, cabe uma
grande parcela, talvez a maior, de responsabilidade na
orientação e na condução do aperfeiçoamento da sociedade em
que vivemos.
Quando falham os governantes ou quando eles não encontram,
não sabem ou não têm soluções para os problemas de que
padecemos, fica claro que é chegada a hora de uma profunda
análise das medidas e providências que estão sendo adotadas,
para que haja uma definitiva assunção de responsabilidade.
Ninguém tem dúvidas de que os filósofos franceses fizeram

erguer um marco divisório no exercício da política, deixando
ensinamentos que, se não foram todos objetos de adoção pela
Revolução de 1789, ficaram batendo em nossos ouvidos, como
sérias advertências que ainda não incorporamos ao nosso dia-
a-dia Cometeram erros, é verdade, como, por exemplo, as
atrocidades cometidas com desnecessária violência,
incompatíveis com os propósitos que alimentaram o movimento
e serviram de ideário á luta empreendida.
Interessante anotar, nesta parte, a coincidência de dois

autores franceses, Quesnay e Gournay; o primeiro, médico, o
segundo, intendente da corte de Luiz XV. Ensinava o segundo,
que não se devia governar demais, não havendo necessidade
sequer de regulamentos, enquanto o primeiro adotava, como
sistema de trabalho, a lição contida na resposta que foi
dada por um comerciante a Colbert, quando, numa dificuldade,
este lhe perguntara que medida lhe aconselhava a adotar,
obtendo dele a preciosidade da máxima, hoje adotada por
tantos, "laissez faire, laisser passer", diretriz que passou
• ser o princípio de não-intervenção estatal, permitindo que
• própria sociedade civil resolvesse os seus problemas,
Bandeira da inércia, da omissão, que acomoda a incompetência
com a inapetência, e até corolário da negação de necessidade
da existência do próprio governo.
Assim, "deixar como está para ver como fica" está virando

uma constante, incompatível com as repetidas reivindicações
populares, dissonante da urgente reparação dos muitos
enganos cometidos ao longo do tempo, em nosso pais.
Se tudo isso serve para criticarmos o que vem acontecendo,

em todos os níveis, também se presta para a compreensão dos
problemas decorrentes do descaso com que tratam, por
exemplo, a questão da segurança do povo.
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Está muito bem assente na crônica social que o baixo nível
econômico, com a não-satisfação das necessidades básicas do
ser humano, leva o cidadão ao desespero e ao cometimento de
violações das normas de convivência, dai os desatinos
que temos visto: assaltos, seqüestros, peculatos, morticínio
s, violências, enfim, que nos trazem desassossego e
inquietação.
A remuneração salarial não se presta a resguardar as
condições de vida de quem quer que seja. Assim também, na
escalada inflacionária que ocorre no pais, em vista dos
acentuados ganhos de atravessadores desumanos, os ganhos
mensais são poucos para o enfrentamento dos preços que nos
estrangulam. Em se tratando de salários de funcionários, não
há necessidade de comentário algum, pelo menos nesta Casa.
Sem tentar resolver o problema maior de todos nós, abro
espaço para comentar a situação dos servidores policiais,
que por esses dias peregrinam pelos corredores desta Casa,
para contar que Delegados, Detetives, Peritos, Escrivães e
Carcereiros estão deixando os cargos em busca de outros
empregos que lhes garantam a sobrevivência. O esvaziamento
da máquina policial, mesmo precária como é a nossa, nos
preocupa e nos deixa perplexos.
Está hoje nos jornais da Capital a situação policial em
Cataguases. Uma cadeia superlotada põe em risco a
normalidade de trabalho ali desenvolvido. A delegacia requer
a lotação de quatro Delegados, conta com apenas dois,
faltando ainda viaturas, Detetives, Carcereiros, apesar de
atender a cinco municípios, com uma população total de 150
mil pessoas. O Delegado faz coro ás críticas generalizadas
com que incriminamos o sistema e, ao apelar para a própria
população para que resolva a questão, põe a nu a deficiência
do Estado na condução e na solução de um problema que,
constitucionalmente, lhe está afeto. Ou o Estado tem
competência para resolver a questão, ou então entrega tudo
ao município e por isso que defendemos a competência de
municípios na solução dos problemas - mas, é necessário que,
para isso, lhes sejam devolvidas as verbas, arrecadadas com
afinco pela disposição dos fiscais.
A Secretaria da Segurança me informa que não tem elemento
humano para preenchimento das vagas, mencionando o fato de
que 30 mil mandados de prisão não podem ser cumpridos por
falta de gente.
Há oito anos, ainda Prefeito na minha terra, adquiri e fiz
doação ao Estado de uma gleba de 12.000m para a construção
da cadeia pública. Consegui, há dois anos, junto á
Secretaria da Segurança, prioridade para que o DEOP
procedesse á construção do prédio para a cadeia, fato que
notifiquei ao órgão próprio, mas, até agora, nada aconteceu.
Não compreendo como determinados órgãos persistem na

continuação pura e simples de uma existência inútil, como se
a ineficiência demonstrada não servisse para agravar o
problema de uma estrutura administrativa pesada e onerosa.
Fica o registro, para que amanhã, no agravamento da

situação, ninguém fale Que não houve advertência, não houve



protesto, não houve manifestação da Assembléia sobre

momentosas questões.
Claro que o apelo veemente ao Governador, à Secretaria da
Segurança e a quantos possam ajudar haverá de chegar aos
responsáveis, para que não deixem para amanhã, o que já
deveria ter sido feito ontem
O bom administrador público, ou pelo menos o administrador
de que todos precisamos, não pode adotar a cômoda posição de
ficar olhando as coisas acontecerem, mas tem de resolver
agora o que pode ser insolúvel amanhã.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.301, ex-Projeto de Lei ng 1-990/94,
do Governador do Estado, que reorganiza a Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e dá outras
providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados José Renato,
Maria Olivia, Péricles Ferreira e João Batista; suplentes -
Deputados Mauri Torres, Simão Pedro Toledo, Wanderley Ávila
e Ibrahim Jacob; pelo PP: efetivo - Deputado Glycon Terra
Pinto; suplente - Deputado Antônio Genaro. Designo A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.302,
ex-Projeto de Lei ng 1984/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a conversão, em Unidade Real de Valor - URV -,
das tabelas de vencimentos e de soldos dos servidores
públicos do Poder Executivo e dá outras providências. Pelo
BRD: efetivos - Deputados Anderson Adauto, Bernardo
Rubinger, Ermano Batista e Ailton Vilela; suplentes -
Deputados Antônio Júlio, Ajalmar Silva, Homero Duarte e
Roberto Luiz Soares; pelo PP efetivo - Deputado Hely
Tarquinio; suplente - Deputado Wilson Pires Designo. A
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.306,
ex-Projeto de Lei ng 1.865/94. do Governador do Estado, que
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
- e dá outras providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados
Cóssimo Freitas, Dilzon Melo, Sebastião Costa e Ermano
Batista; suplentes - Deputados Jorge Eduardo, Maria Olivia,
Jaime Martins e Ronaldo Vasconcellos; pelo PP: efetivo -
Deputado Márcio Miranda; suplente - Deputado João Marques.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
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Ibrahim Jacob - falecimento do Sr. Ary Gonçalves, em Ubá;
Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr. Antônio
Delarete Filho, em Divinápolis; Arnaldo Canarinho -
falecimento do Sr. José da Silva Costa, em Matozinhos;
Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Walter Gomes Rosa,
em Cataguases; e Roberto Amaral - falecimento de Anália
Amélia Porto, em Janaúba (Ciente. Oficie-se.); pela
Comissão de Assuntos Municipais - aprovação, na sua 76a
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei nQ 1.700/93, da
Deputada Maria Elvira; pela Comissão de Saúde e Ação Social
- aprovação, na sua 92a Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei ns 1.910/94, do Deputado José Leandro, e 1.791/93, do
Deputado Marcelo Cecé; e pela Comissão Especial para
Acompanhar as Negociações entre o Governo do Estado e as
Lideranças do Funcionalismo, Visando à Reposição de Perdas
Salariais e à Conversão dos Salários para a URV -
comunicando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando o
relatório final de suas atividades (Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório final da Comissão supracitada é o

seguinte;
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITIJIDA PARA

ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E AS
LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO À REPOSIÇÃO DAS PERDAS

SALARIAIS E À CONVERSAO DOS SALÁRIOS PARA A URV
Relatório

1 - Constituição e objetivos
A Comissão Especial para acompanhar as negociações
salariais entre o Governo do Estado e as lideranças do
funcionalismo foi constituída a requerimento do Deputado
Roberto Carvalho, em 10/3/94, com base no art. 112, II, do
Regimento Interno desta Casa.
Foram designados para compor a Comissão os seguintes

Deputados; efetivos - Deputados Anderson Adauto, Dilzon
Melo, Clêuber Carneiro, Eduardo Brás e Gilmar Machado;
suplentes - Deputados Mauri Torres, Jaime Martins, Wanderley
Avila e Marcos Helênio.
2 - Reuniões realizadas até 27/6/94
Na reunião preparatória da Comissão, realizada no dia
7/4/94, sob a direção do Presidente "ad hoc", Deputado
Dilzon Melo, foram eleitos Vice-Presidente e Presidente,
respectivamente, os Deputados Gilmar Machado e Dilzon Melo;
este designou para o cargo de relator o Deputado Anderson
Adauto.
O prazo regimental de duração dos trabalhos da Comissão, de
60 dias, teve inicio em 28/3/94 e terminou em 26/5/94. A
requerimento do Deputado Anderson Adauto, o prazo inicial
foi prorrogado por 30 dias a contar de 27/5/94, com término
em 27/6/94. Essa prorrogação justificou-se pela necessidade
de se manter a Comissão em funcionamento enquanto perduravam
as negociações salariais, que evoluíam de forma
satisfatória.
Até 27/6/94, foram realizadas uma reunião preparatória,
duas reuniões ordinárias e quatro extraordinárias. Nessas
reuniões, foram ouvidos os Presidentes da Coordenação
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Sindical, do Sindicato Único dos Trabalhadores do Ensino, do
Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos e do
Sindicato único dos Trabalhadores da Saúde, representantes
dos servidores públicos, e os Diretores-Gerais dos Tribunais
de Justiça, de Contas e da Assembléia Legislativa, os quais
relataram a situação do pessoal dos respectivos órgãos.
Os membros da Comissão reuniram-se por duas vezes na
Assembléia Legislativa; primeiramente, para receber o
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Dr. Antônio
Augusto Junho Anastasia, e, posteriormente, para receber a
esse e ao Secretário da Fazenda, Dr. José Afonso Bicalho
Beltrão.
Os membros da Comissão reuniram-se ainda, por quatro vezes,
na Secretaria da Casa Civil, para acompanhar as negociações
entre o Governo do Estado e as lideranças do funcionalismo-
Nessas reuniões o Governo foi representado pelo Secretário
da Casa Civil, Dr. Evandro de Pádua Abreu, pelos Secretários
da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral Os
servidores públicos foram representados pelo Sr Euler
Ribeiro, da Coordenação Sindical, pelos Srs. Antônio
Lambertucci e David Maximiliano, - do SINO-UTE, e pelo Sr.
Carlos Roberto Campos, do SINO-SAUDE.
O Governador do Estado recebeu em duas oportunidades os
membros da Comissão- A primeira reunião marcou a abertura
das negociações salariais, e a segunda concluiu o processo
de negociações
No âmbito dos trabalhos da Comissão, realizaram-se, também,
reuniões técnicas e setoriais nas Secretarias da Fazenda e
de Recursos Humanos e Administração.
3 - Diagnóstico das finanças públicas do Estado
A Secretaria da Fazenda - SEF -, no contexto das
negociações salariais, apresentou como estimativa de
arrecadação média mensal de tributos e transferências
federais, deduzidas as transferências constitucionais aos
municipios, o valor de 210000-000 de URVs. A SEF informou
também que a arrecadação estadual, a partir de 1990,
apresentou queda persistente, situação que vem se invertendo
nos últimos meses. A inversão verificada é substancial, mas
insuficiente para recuperar os patamares de 1990.
O desempenho da arrecadação estadual, no geral, é explicado
por uma conjuntura econômica nacional desfavorável, que
conjuga pequeno crescimento econômico e alta inflação-
A estagnação da economia mineira, reflexo da conjuntura
econômica nacional, impede a expansão da base tributária. A
alta inflação, por sua vez, acarreta substancial
desvalorização dos impostos entre o momento da apuração e
seu recolhimento, o que constitui clássico fenômeno
econômico conhecido como "efeito Tanzi".
Outro fator que contribui para a baixa arrecadação estadual
é o alto índice de sonegação fiscal por parte dos
empresários, facilitada pelo pequeno número de fiscais e
pelo atraso tecnológico da máquina de arrecadação.
A conjuntura socioeconômica nacional reflete-se
desfavoravelmente sobre as finanças públicas estaduais não
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apenas do lado da receita, mas também no das despesas
obrigatórias.
Por um lado, decorrente do empobrecimento da população,
verifica-se considerável ampliação da demanda de serviços
públicos, notadamente nas áreas de educação, saúde e
segurança. Em resposta a essa demanda, o Governo do Estado
abriu cerca de 1 milhão de vagas na rede pública estadual,
para absorver especialmente as crianças antes matriculadas
na rede privada, e reforçou consideravelmente o aparato de
segurança pública. Ao mesmo tempo, em função dos critérios
de aposentadoria estabelecidos nas Constituições da
República e do Estado e da composição etária do quadro de
pessoal, há substancial crescimento de servidores inativos.
Em decorrência desses fatos, o número de pagamentos
realizados pelo Tesouro Estadual cresceu de 383 mil,
verificados em março de 1991, para 449 mil, ocorridos em
abril de 1994.
Por fim, para combater a inflação e diante da
impossibilidade de realização de um profundo ajuste fiscal,
restou ao Governo Federal a adoção de uma política monetária
restritiva. Tal política, calcada especialmente na fixação
dos juros reais em patamares extremamente elevados, onerou
fortemente o erário estadual, por encarecer o custo de
rolagem da divida mobiliária.
Nesse contexto, os esforços implementados pelo Governo
Estadual nos campos do recrudescimento da fiscalização
tributária, do controle do endividamento público e da
austeridade dos gastos foram suficientes apenas para
garantir a solvência do Estado.
o quadro das finanças públicas estaduais, nos últimos
meses, tem evoluído de forma bastante favorável,
registrando-se continua elevação da receita. No primeiro
quadrimestre de 1994, a receita do ICMS (inclusive a cota-
parte dos municípios) atingiu o valor de uS$898.000.000,00,
registrando-se uma elevação média de 10% em relação ao
primeiro quadrimestre do ano anterior, quando se registrou
uma receita de USS811.000.000,00. A comparação estabelecida
entre os meses de maio dos dois referidos anos é ainda mais
ilustrativa porque revela que a receita do ICMS elevou-se de
uS$198.000.000,00 em 1993 para US$230.000.000,00 em 1994,
representando isso um acréscimo de 16%. Com a implantação de
um novo programa de estabilização e com a adoção de uma nova
moeda, a partir de julho, haverá grande expectativa de que
haja uma reversão definitiva na conjuntura econômica
nacional, o que propiciará, já a curto prazo, significativa
elevação da receita estadual.
4 - O processo de negociação salarial
O quadro das finanças públicas estaduais, acima descrito,
balizou o Governo do Estado no processo de negociação
salarial com representantes do funcionalismo. Nesse
processo, o Governo procurou demonstrar que os recursos
disponíveis para a folha de pagamento do Estado reduziram-se
significativamente, enquanto se ampliava o número de
servidores.
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Deve-se acrescentar a esse quadro a desigual distribuição
dos recursos para pagamento de pessoal, fortemente
concentrados nos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, no Tribunal de Contas e no Ministério Público.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, os órgãos
mencionados, que representam 3,6% do contingente de
servidores, respondem por 20,7% da folha de pagamento do
Estado.
A associação dos dois fatores, no entendimento do Governo,
faz com que a folha de pagamento do Estado se encontre em
patamar elevadissimo, muito embora se admita a existência de
salários com grande defasagem.
Ao longo do processo de negociação salarial, essa
perspectiva tornou-se consensual, conduzindo a alteração da
estratégia das lideranças do funcionalismo. Essas, num
primeiro momento, pleiteavam a recomposição dos salários aos
patamares de outubro de 1986 (conforme estabelecido na
Constituição do Estado), de março de 1991 (inicio do atual
Governo), ou ao de janeiro de 1994 (data do último reajuste
integral, conforme estabelecido na política salarial então
em vigor). Diante das simulações realizadas pela Secretaria
de Estado da Fazenda (tópico 6 deste relatório), que
indicavam valores globais da folha de pagamento

incompatíveis com a arrecadação atual, as lideranças do
funcionalismo optaram por defender com maior ênfase o
estabelecimento de pisos para os quadros com grande
defasagem, destacadamente o Quadro Permanente e o Quadro do
Magistério. Pretendiam, com essa estratégia, direcionar os
escassos recursos estaduais em beneficio das categorias
preteridas pela política salarial dos últimos anos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Dilzon Melo, Presidente - Anderson Adauto, relator - Gilmar

Machado.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Lideres,
que, nos termos do art. 244, inciso XXI, do Regimento
Interno, solicita a convocação de reunião especial em
comemoração ao Dia do Maçom, a transcorrer em 20 de agosto
próximo. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI, do art. 244, do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Milton Salles, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 1.698/93, de sua
autoria Inclua-se o projeto em ordem do dia, para fins do
art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Elmo Braz, em que solicita à
Comissão de Assuntos Municipais o desarquivamento do
processo de emancipação do Distrito de Vila Almeida, no
Município de Jabuticatubas. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.
Requerimento do Deputado Elmo Braz, em que solicita á
Comissão de Assuntos Municipais o desarquivamento do
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processo de emancipação do Distrito de Goianá, no Município
de Rio Novo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Requerimento do Deputado Elmo Braz, em que solicita à
Comissão de Assuntos Municipais o desarquivamento do
processo de emancipação do Distrito de Santa Cruz de Minas.
no Município de Tiradentes. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para continuação dos trabalhos, motivo pelo qual
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para
recomposição do número regimental.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados;
estão presentes nas Comissões 4 Deputados, totalizando 19
Deputados.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo número regimental para o
prosseguimento dos nossos trabalhos, esta Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(Nota do redator; A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Â PROPOSIÇÃO DE LEI
Ng 12.277

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto parcial incidindo sobre o 3Q do art. 4g,
os arts. 11 e 12, o inciso IX do art. 18, o art. 20, o
inciso II do art. 25 e o art. 29 da Proposição de Lei n
12277, que dispõe sobre a política estadual de recursos
hídricos.
Por meio da Mensagem ng 481/94, encaminhou o Chefe do Poder

Executivo, para serem apreciadas por esta Casa, as razões do
veto.
Constituída a presente Comissão Especial, nos termos do
art 234, c/c O art. 112, 1, "b°, do Regimento Interno,
compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
Ao vetar os dispositivos mencionados, o Governador alegou
razões de ordem constitucional e administrativa. A
Proposição de Lei nQ 12277 trata de um tema abrangente, o
da politica estadual de recursos hidricos. Em seus
fundamentos, suas definições e seus objetivos básicos, a
sanção parcial prejudicou a essência do que estava
consignado na proposição, conforme subsídios apresentados
durante o Seminário Legislativo Aguas de Minas. Ainda assim,
a edição da lei assegurará o controle da água e de seu uso
múltiplo sob a égide de um gerenciamento integrado,
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atendendo, também, ao pressuposto de se adotar a bacia
hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento
e gerenciamento.
Estamos de pleno acordo com as razões alegadas para negar
sanção ao 3g do art. 4g, ao inciso IX do art. 18 e aos
arts. 20 e 29.
No entanto, há que se fazerem algumas considerações sobre

os outros dispositivos vetados.
Vetou-se o art. 11, porque atribuiria ao Estado competência
para outorgar direito de uso dos recursos hidricos, quando a
competência para tal é da União- Entretanto, diz o inciso
XIX do art. 21 da Constituição da República:
"Art. 21 - Compete á União:

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de
recursos e definir critérios de outorga de direitos de seu
uso".
Por outro lado, o inciso XI do art. 23 da Carta Magna

dispõe o seguinte:
"Art. 23 - E competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios:

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração dos recursos hidricos e
minerais em seus territórios". Essa disposição, também, está
contida no inciso XI do art. li da Constituição Estadual.
No que concerne às outorgas de uso de águás públicas
estaduais, invoca-se o que determina o Código de Águas -
Decreto ng 24.643, de 10/7/34, que muito bem define a
competência administrativa:
"Art. 62 - As concessões ou autorizações para a derivação

que não se destine à produção de energia hidrelétrica serão
outorgadas pela União, pelos Estados ou pelos municípios,
conforme o seu domínio sobre as águas a que se referir ou
conforme os serviços públicos a que se destine a mesma
derivação, de acordo com os dispositivos deste Código e leis
especiais sobre os mesmos serviços.
Cite-se, também, o disposto na alínea "f" do inciso XV do
art. 10 da Constituição Estadual:
"Art. 10 - Compete ao Estado:

XV - legislar privativamente nas matérias de sua
competência e, concorrentemente com a União, sobre:

f - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do ambiente
e controle da poluição".
Resulta, portanto, que o Estado é competente para outorgar

direitos de uso de águas públicas de seu domínio (inciso 1
do art. 26 da Constituição Federal) e bens de sua
propriedade, segundo o inciso 1 do parágrafo único do art.
12 da Constituição Estadual.
Vetou-se, igualmente, o art. 12, que diz, textualmente, o
seguinte:
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"Art. 12 - A utilização dos recursos hidricos superficiais
ou subterrâneos será cobrada segundo as peculiaridades de
cada bacia hidrográfica, na forma a ser estabelecida no
Plano Estadual de Recursos 1-fidricos".
Alega-se que a utilização desses recursos será cobrada, o
que não apenas fugiria da competência para legislar sobre
águas, que é da União, mas também configuraria
discriminação, uma vez que a cobrança não poderia incidir
sobre corpo de água federal
A análise do veto ao art. 11 da proposição de lei em
questão demonstra que o Estado tem competência para legislar
sobre as águas de seu domínio, tanto assim que foi
sancionada a proposição de lei.
Portanto, também tem acolhida a proposta de se taxar a
utilização das águas superficiais ou subterrâneas de domínio
estadual (arts. 13 e 14 da lei em exame), pelo que procede
o veto ao art. 12. Tanto é assim, que o Estado de São Paulo,
adiantando-se aos demais, editou a Lei nQ 7.663, de
30/12/91, que trata da cobrança pela utilização de recursos
hidricos, destinando-se seu produto á constituição do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - FEHDRO - (Decreto nQ 37.300,
de 1993).
Em relação ao inciso II do art. 25, que tipifica infrações

a normas de utilização dos recursos hídricos, alega-se como
razão do veto constituir indesejável duplicação de controle,
pois que o assunto já está tratado na Lei ng 6.938
(federal), de 1981, e na Lei ng 7.772 (estadual), de 1980.
Ora, as leis citadas tratam dos aspectos qualitativos das
águas, enquanto o legislador pretende coibir a prática
abusiva da captação e da derivação das águas públicas,
superficiais e subterrâneas, sem a devida outorga, que se
refere aos aspectos quantitativos. Esse disciplinamento do
uso irá permitir que se solucionem ou evitem conflitos já
instalados ou potenciais, como os das bacias Verde Grande-
Gorotuba e os da região de Arcos-Japaraiba.
Estamos certos de que, acatando parcialmente os vetos do
Governador e rejeitando os que justificamos, não
descaracterizamos as propostas e diretrizes emanadas do
Seminário Legislativo Águas de Minas que nortearam a
elaboração dessa norma. Isso, sem dúvida, constituirá um
grande marco na legislação de Minas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto ao
do art. 4Q, ao inciso IX do art. 18 e aos arts. 20 e 29 e
pela rejeição dos vetos opostos aos arts. 11 e 12 e ao
Inciso II do art. 25 da Proposição de Lei ng 12.277
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jorge

Hannas.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.353193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto

de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Mineira de Estudos e Controle de Infecções
Hospitalares, com sede no Município de Belo Horizonte.
Apôs exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação,
vem a matéria a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais

Fundamentação
A Associação supracitada é urna entidade de caráter
científico sem fins lucrativos, empenhada em incrementar a
pesquisa e promover o aperfeiçoamento profissional no
controle de infecções hospitalares. A organização do seu
acervo cientifico, bem como a divulgação de suas pesquisas e
a colaboração com entidades educacionais evidenciam a
atuação efetiva da associação em prol da ciência e da
comunidade.
A entidade merece, pois, ter reconhecida sua utilidade

pública-
Visando à correção do nome da entidade, apresentamos, ao
final deste parecer, emenda ao seu art. lg.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.353/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art 1:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, com
sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.091192

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei ng 1.091/92, do Deputado Marcos Helênio,
que declara de utilidade pública a Associação Unida do
Bairro Washington Pires, com sede no Município de Ibirité,
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 art 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.091/92
Declara de utilidade pública a Associação Unida do Bairro

Washington Pires, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Unida do Bairro Washington Pires, com sede no Município de
Ibi ri té.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.753/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.763/93, do Deputado Célio de
Oliveira, que institui o Dia Estadual da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, 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 art. 270, lg, 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 Ng 1.763/93
Institui o Dia Estadual da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Dia Estadual da Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, a ser comemorado,
anualmente, no dia 25 de março.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.796/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.796/93, do Deputado Bonifácio Mourão,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Muro de Pedras - ACOSESMAT -, com sede no Município de Santa
Luzia, 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.796/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Muro
de Pedras - ACOSESMAT -, com sede no Município de Santa
Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Muro de Pedras - ACOSESMAT -, com sede no
Município de Santa Luzia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArL 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.800/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.800/93. do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, que declara de utilidade pública o Grupo de
Ajuda ás Pessoas Carentes - GAPC -, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, 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 art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.800/93
Declara de utilidade pública o Grupo de Ajuda às Pessoas

Carentes - GAPC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Ajuda às Pessoas Carentes - GAPC -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.862/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.862/93, do Deputado Marcos Helénio,
que declara de utilidade pública o Grupo Espírita Irmão
Lázaro, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 art. 270, f 1Q, 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 Ng 1.862/93
Declara de utilidade pública o Grupo Espirita Irmão Lázaro,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Espírita Irmão Lázaro, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de- sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N9 1.868194
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei ng 1.868/94, do Deputado Cóssimo Freitas,
que declara de utilidade pública o Conselho Particular das
Conferências Vicentinas de São Sebastião de Capitólio, com
sede no Município de Capitólio. foi aprovado no 2Q turno,
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 art. 270, lQ, 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 NQ 1.868194
Declara de utilidade pública o Conselho Particular das
Conferências Vicentinas de São Sebastião de Capitólio, com
sede no Município de Capitólio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular das Conferências Vicentinas de São Sebastião de
Capitólio, com sede no Município de Capitólio.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ibrahlm Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.882/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.882/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública o Centro de
Defesa Coletiva - CDC - das Vilas Santa Rita de Cássia e
Estrela, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 art. 270, f lQ, 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 NQ 1.882/94
Declara de utilidade pública o Centro de Defesa Coletiva -

CDC - das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Defesa Coletiva - CDC - das Vilas Santa Rita de Cássia e
Estrela, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.893/94
Comissão de Redação
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0 Projeto de Lei flQ 1893/94, do Deputado Raul Messias,
que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Pega-Bem, .com sede
no Município de Tarumirim, foi aprovado no 2g turno, 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 art. 270, f rn, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.893/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Povoado de Pega-Bem, com sede no Município de
Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Pega-Bem, com sede
no Município de Tarumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconce 1105.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.900194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.900/94. do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Região de São Vicente do Rio Doce, com
sede no Município de Tarumirim, 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 art. 270, f 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado

PROJETO DE LEI NO 1.900/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Região de São Vicente do Rio Doce, com
sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais da Região de São Vicente do
Rio Doce, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria OUvia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.239194

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria do Deputado Gilmar Machado, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado em
8/4/94. Por seu intermédio, o parlamentar solicita as
seguintes Informações referentes à Emenda nQ 1, do 2Q turno,
ao Projeto de Lei nQ 1.867/94, que dispõe sobre alienação de
ações da CEMIG:
- situação e destinação dos recursos da operação de crédito
realizada mediante a emissão de Bônus Externo do Estado de
que trata a Lei nQ 11.116, de 1993;
- quantidade e preço das ações;
- necessidade da alienação e da aplicação dos recursos

obtidos.
Fundamentação

Quando a referida emenda foi apresentada, o Executivo
forneceu explicações sobre a matéria, inclusive enviando a
esta Casa o Diretor do Crédito Público para prestar outros
esclarecimentos.
Por outro lado, na época em que esse requerimento foi
proposto, o mencionado projeto de lei já tivera sua
tramitação concluida, o que impossibilitava a discussão da
emenda.
Assim, verifica-se que a proposição em exame encontra-se

prejudicada pela sua intempestividade.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento
ng 5.239/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de
1994.
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

José Militão - Bené Guedes.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.312/94

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, vem à Mesa,
para receber parecer, o Requerimento nQ 5.312/94, publicado
em 12/5/94.
A proposição tem por finalidade solicitar ao Presidente da
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMIP4ÂS - o envio, a esta Casa, de cópia
integral dos contratos de arrendamento e dos processos de
alienação das áreas de terras devolutas do Estado aprovadas
pelo IBOF para atividades de florestamento e
reflorestamento, localizadas nas regiões prioritárias do
Triângulo, do Vale do Rio Doce, do Centro-Oeste e do Vale do
São Francisco.

Fundamentação
A matéHa em exame insere-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis":
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa;
1- ..........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".



;;-fl

O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, §

3g, da Carta Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54- ....................................

- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração
Indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras
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
responsabilização".
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do
Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento
Interno, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d', do aludido estatuto.
Motivado pelos incentivos fiscais que a Lei ng 5.106. de

2/9/66 (federal), concedia a empreendimentos florestais, foi
criado, em 1976, o Programa Distritos Florestais, que, em
Minas Gerais, objetivava, principalmente, fomentar a
produção de carvão vegetal por meio de exploração de
florestas artificiais em extensas áreas de terras devolutas.
Para a execução desse programa, o Poder Executivo foi
autorizado, pela Assembléia Legislativa e pelo Senado
Federal, a alienar determinadas áreas a empresas dedicadas a
atividades de reflorestamento. Entretanto, era necessário
que as referidas empresas preliminarmente arrendassem as
áreas pretendidas por determinado período de tempo e
cumprissem os projetos de florestamento ou reflorestamento a
que se obrigaram.
Promulgadas a Constituição Federal, em 1988, e a Estadual,
em 1989, ficou o Estado, porém, impedido de transferir às
referidas empresas as terras já autorizadas, uma vez que o
limite permitido para alienação passou a ser de até 250ha a
cada beneficiário.
No que tange ao mérito, portanto, entendemos versar a
proposição sobre matéria conveniente e oportuna, visto ter
por objetivo a solicitação de informações que subsidiarão a
ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa em questão de
interesse público.
Por outro lado, para imprimir maior clareza ao texto do
requerimento, optamos por apresentar o Substitutivo ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
flQ 5.312/94 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO REQUERIMENTO NQ 5.312/94
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja enviado oficio ao Presidente da Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS - solicitando-lhe o envio, a esta Casa, de cópia
integral dos contratos de arrendamento e dos processos de
alienação de terras devolutas mineiras localizadas nas
regiões do Triângulo, do Vale do Rio Doce, do Centro-Oeste e
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do São Francisco, em que são partes o Estado e empresas de
reflorestamento no âmbito do Programa Distritos Florestais,
criado pela Portaria do IBDF nQ 43/76-P, de 16/2/76,
posteriormente alterada pela Portaria nQ 218/77-P, de
14/6/77, de mesma origem, que passou a designar as áreas
compreendidas no programa citado como Regiões Prioritárias.
Na oportunidade, requer, também, sejam solicitadas a
RURALMINAS informações que possam esclarecer a situação
atual do referido programa, bem como a destinação a ser dada
às terras arrendadas que não tiveram as suas alienações
efetivadas quando do término dos respectivos contratos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de
1994.
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, relator - José

Militão - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.364194

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado em
17/6/94. Solicita o Deputado seja formulado ao Presidente da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -
pedido de esclarecimentos e documentos relativos às
negociações referentes ao patrimônio da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - e da EPAMIG em Uberaba,
com relação ao Projeto Univerdecidade, de Iniciativa da
Prefeitura Municipal daquela cidade.

Fundamentação
Prescreve a Constituição do Estado, no art. 62. XXXI, que

compete privativamente à Assembléia Legislativa exercer a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo,
Inclusive daqueles atinentes á administração indireta. Um
dos instrumentos dessa ação fiscalizadora é o pedido de
informações a autoridades estaduais mediante requerimento,
que deverá ser apreciado pelo Plenário, nos termos do art.
245, XII, do Regimento Interno, após receber o parecer a que
se referem os arts. 80, VIII, "d" e 246 do aludido diploma.
O requerimento em exame está, portanto, em consonância com
os dispositivos legais que regem a matéria.
No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição

versa matéria conveniente e oportuna, configurando-se,
portanto, como de interesse público. Fundamenta nosso
entender o fato de que as informações a serem fornecidas por
seu intermédio permitirão a esta Casa inteirar-se das
condições em que se está desenvolvendo projeto cuja
realização envolve o patrimônio público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.364/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de
1994-
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmo

Braz.
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Belo Horizonte, sábado, 6 de agosto de 1994
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Amaral (2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Geraldo da Costa Pereira, Jaime Martins, Roberto Amaral e
Roberto Luiz Soares - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Roberto Amaral e tbrahim Jacob - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): ia Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Tarcísio Henriques
(4); encaminhamento á Gerência-Geral de Apoio às Comissões -
Requerimentos dos Deputados Hely Tarquinio, Bonifácio
Mourão e Roberto Amaral (2); aprovação - Requerimento n
5.315/94; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.806/93; aprovação na forma do Substitutivo 

no 
1 -

Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei 
no 

1.760/93;
aprovação com as Emendas nos 1 a 4 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Alvaro Antônio - Antônio Carlos Pereira - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Ermano Batista - Geraldo
Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista -
José Bonifácio - José Laviola - José Maria Pinto - José
Renato - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Milton Salies - Põricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques
- Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2Q-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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-
0 Deputado Homero Duarte, 2Q-Secretário "ad hoc", procede

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

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 1-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência
"MENSAGEM Plg 494/94*

Belo Horizonte, 2 de agosto de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei nQ 12.337,
que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede
pública estadual.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Submete-se à sanção a Proposição de Lei nQ 12.337, de
iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre o programa de
alimentação escolar da rede pública estadual!!.
Ao examiná-la, sou conduzido, por razões de interesse
público, a negar-lhe a minha adesão, não obstante a
relevância de sua motivação.
Com efeito, está em funcionamento, no âmbito do Estado,
programa idêntico, de nível nacional, coordenado pela
Fundação de Assistência do Educando, vinculada ao Ministério
da Educação e do Desporto, que vem sendo aperfeiçoado, dia a
dia, com a participação, inclusive, dos municipios.
Assim, a aceitação da proposta parlamentar sob exame
importaria em uma superposição de programas, que viria
estabelecer, afinal, o inaceitável paralelismo
administrativo.
Por outro lado, a matéria sob análise esbarra no disposto

no art. 161. inciso 1, da Constituição Estadual, que veda o
Inicio de programa ou projeto não incluídos na Lei
Orçamentária anual, óbice intransponível ã sua acolhida ante
a minha conduta ético-política de não criar estorvo ao novo
Governo a se instalar no Estado em janeiro vindouro, que
certamente traçará política própria para o setor.
São essas as razões que me conduzem a negar adesão à
Proposição de Lei nQ 12.337, opondo-lhe veto total, e
devolvendo-a ao esclarecido exame da augusta Assembléia
Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, lQ de agosto de
1994,
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial
• - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Hp 495194
Belo Horizonte, 3 de agosto de 1994.



49 fN
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II. da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei ng 12.340,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal da
relação das reclamações contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do artigo 3o da Lei ng 8.078.
de 11 de setembro de 1990.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao considerar a Proposição de Lei ng 12.340, que dispõe

sobre a obrigatoriedade de publicação mensal da relação das
reclamações contra os fornecedores de produtos e serviços
definidos nos termos do art. 3g da Lei ng 8.078, de 11 de
setembro de 1990, vejo-me obrigado, pelas razões adiante
expostas, a recusar-lhe sanção.
E sem dúvida louvável a preocupação do autor do projeto de
lei, que busca, com esta providência, aperfeiçoar
instrumento utilizado na defesa do consumidor, capaz de
tornar mais transparentes as práticas comerciais, evitando
ações abusivas por parte dos fornecedores de produtos e
serviços.
Apesar do mérito da iniciativa, a minha adesão à proposta
parlamentar não é recomendada, uma vez que a Lei Federal ng
8.078, de 11 de setembro de 1990, (Código do Consumidor), ao
dispor sobre a obrigatoriedade da manutenção de cadastros
atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores
de produtos e serviços, determina aos órgãos públicos de
defesa do consumidor que a sua divulgação seja feita pública
e anualmente.
Nesse mesmo sentido manifestou-se a Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa do Consumidor, que aduziu, ainda,
sobre a importância de um prazo dilatado, indispensável ao
exame mais rigoroso das reclamações apresentadas por
consumidores, alguns pouco afeitos às normas da mencionada
Lei Federal ng 8.078/90, condição necessária a fim de evitar
a emissão de cadastros que, ao contrário de cumprir sua
finalidade de proteção, irão prejudicar não só o fornecedor
reclamado como também a própria prática comercial.
São essas as razões que me levam a vetar a Proposição de
Lei nQ 12.340, devolvendo-a à Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de agosto de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NO 496194
Belo Horizonte, 3 de agosto de 1994.
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei nQ 12.338,
que dispõe sobre a pesagem obrigatória de recipiente de gás
liquefeito de petróleo à vista do consumidor.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12.338, que dispõe sobre
a pesagem obrigatória de recipientes de gás liquefeito de
petróleo à vista do consumidor, sou conduzido a negar-lhe
sanção.
A proposta obriga o distribuidor a pesar, à vista do
consumidor, o recipiente de troca por ele fornecido, para
compensação de gás eventualmente retido.
Ocorre que a atividade relacionada com a fiscalização e
verificação metrológicas em instrumentos de medir,
utilizados direta ou indiretamente em transações comerciais,
é exercida pelo Estado por intermédio do Instituto de Pesos
e Medidas - IPEM-MG, que executa, nessa área, delegação que
lhe é outorgada pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - tNMETRO.
A proposta, se aceita, viria a inovar os termos estritos da

delegação outorgada pelo INMETRO, contrariando a legislação
federal que regula a matéria.
Por esse motivo, sou levado a opor veto total à Proposição
de Lei nQ 12.338, que devolvo à egrégia Assembléia
Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de agosto de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Ng 497/94
Belo Horizonte, 3 de agosto de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.341,
que dispõe sobre a construção de passarela para pedestre em
rodovia estadual.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
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Recebi, para sanção, a Proposição de Lei no 12.341, que
"dispõe sobre a construção de passarela para pedestres em
rodovia estadual", mas vejo-me levado a vetar-lhe o
parágrafo único do art. lg.
E que, ao estabelecer o dispositivo vetado que, "em cada

bairro cortado pela rodovia, será construida, no mínimo, uma
passarela", contraria-se o interesse público, uma vez que se
impõe, 'a priori", norma rígida sobre- matéria que só deve
ser decidida 'a posteriori", ou seja, após realização de
estudo técnico de conveniência e viabilidade.
Por esse motivo, deixo de sancionar o parágrafo único do
art. lg da Proposição de Lei no 12.341, que devolvo à
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de agosto de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIaS
Do Sr. Rubélio Queiroz, Secretário de Recursos Minerais em

exercício, encaminhando cópia da "Nota sobre a Transposição
de Aguas do Rio São Francisco"- (- Anexe-se ao processo da
CIPE-São Francisco.)
Do Sr. João Batista Lima, Prefeito Municipal de São
Francisco de Paula, acusando o recebimento da relação das
propostas consideradas prioritárias pelos participantes da
audiência pública da microrregião Centro-Oeste.
Do Sr. José Carlos Carvalho. Diretor-Geral do IEF,
encaminhando documentação relativa ás propriedades rurais
que exploram a produção de madeiras com fins de
carvoejamento no Norte de Minas e relações com endereços dos
escritórios regionais do Instituto em Montes Claros e outras
regiões. (- Anexe-se ao processo da Comissão Parlamentar de
Inquérito para Investigar Escravidão em Áreas de
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal
Do Sr. Hélio Caixeta Borges, Diretor de Transporte
Metropolitano do DER-MG, em atenção a requerimento da
Comissão de Defesa do Consumidor, informando sobre as seções
que pertencem à linha M-1032-0-00 - Belo Horizonte-Caeté e
sobre aseção que atende ao Asilo São Luiz, no Distrito de
Penedia. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
Da Sra. Rita da Conceição Gomes Silva, Chefe em exercício

do Escritório da Unidade Federada de Minas Gerais - ESUF-MO
- da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência, informando os convênios firmados , por esse
órgão e as respectivas liberações de recursos. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101. inciso XV, do
Regimento Interno.)
Do Frei Luiz Flávio Cappir e outros, pelo Grupo de
Peregrinos do Rio São Francisco, informando que são
contrários ao projeto de transposição das águas do rio São
Francisco. (- Anexe-se à CIPE-São Francisco.)
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.136/94

Transfere o Município de Turvolândia da circunscrição da
Delegacia Regional de Saúde de Varginha para a circunscrição
da Delegacia Regional de Saúde de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Município de Turvolândia, pertencente á
circunscrição da Delegacia Regional de Saúde de Varginha,
passa a integrar a Delegacia Regional de Saúde de Pouso
Alegre.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
José Militão
Justificação: Turvolândia dista 51km de Pouso Alegre, por
rodovia asfaltada, enquanto a distância de Turvolãndia a
Varginha é de 100km, por estrada de terra.
E em Pouso Alegre que os munícipes de Turvolãndia realizam
suas operações bancárias e comerciais. Ademais, é a rede
hospitalar de Pouso Alegre que atende os habitantes de
Turvolândia.
Por essas razões, estamos propondo a transferência do
Município de Turvolândia da circunscrição da Delegacia
Regional de Saúde de Varginha para a circunscrição da
Delegacia Regional de Saúde de Pouso Alegre.
Em vista da justiça e da oportunidade deste projeto de lei,
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares á sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Saúde e Ação Social para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.137/94
Dá a denominação de Escola Estadual Antônio Pereira de Lima
ao estabelecimento escolar existente em Mata dos Fernandes
(Arraial dos Afonsos), no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Escola Estadual Antônio Pereira
de Lima o estabelecimento escolar existente em Mata dos
Fernandes (Arraial dos Afonsos), no Município de Patos de
Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Elmiro Nascimento
Justificação: Em toda a região de Patos de Minas, em
particular, em Presidente Olegário, onde nasceu, Antônio
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Pereira de Lima é recordado com carinho e admiração por
todos que com ele conviveram.
Agricultor de rija têmpera, estabeleceu-se na atividade
rural na região de Mata dos Fernandes, onde criou sua
família com modelar dedicação, além de impor-se á comunidade
como autêntico líder. Era ele, com efeito, daquelas pessoas
privilegiadas que pensam mais nos outros que em si, e como
tal norteou brilhante liderança política. No cargo de
Delegado, que exerceu por seis anos sem remuneração, mas com
zelo exemplar, conseguia conciliar os interesses da
comunidade com a lei e a ordem pública.
Foi casado com a Sra. Antõnia Bernardina de Lima, digna e
leal companheira que lhe deu quatro filhos: Tereza, Walico
(Vereador em Patos de Minas), Wagner e Walter. Faleceu em
1989, com a idade de setenta e quatro anos.
Dar seu nome ao estabelecimento escolar da rede estadual em

Mata dos Fernandes será justa e sincera homenagem a quem
avultou na vida comunitária, deixando exemplo dos mais
louváveis e conceito dos mais respeitados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 2.138/94
Dá a denominação de Escola Estadual Morada do Vale à Escola
Estadual do Bairro Morada do Vale, localizada no Município
de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Escola Estadual Morada do
Vale a atual Escola Estadual do Bairro Morada do Vale,
localizada no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1994.
Ermano Batista
Justificação: A Escola Estadual do Bairro Morada do Vale

não possui até hoje uma denominação oficial. Atendendo a
apelo dos moradores do bairro, das lideranças e dos corpos
docente e discente do citado estabelecimento, estou
apresentando este projeto de lei. Espero contar com o apoio
dos meus pares para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.139/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Goianá, com sede no Município de Rio
Novo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Goianá, com sede no
Município de Rio Novõ.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ArU 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 1994.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais

de Goianá, fundada em 1984, funciona na Rua Dona Leopoldina,
no Distrito de Goianá, no Município de Rio Novo.
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que reúne pequenos produtores e parceiros rurais
daquela região, que buscam, por meio da união, atingir
objetivos que levem ao fortalecimento e ao progresso da
classe produtora.
A associação possui sede própria, dois tratores com
implementos, dois moinhos para milho e uma batedeira de
cereais, e presta serviços a preços mais baixos que os
praticados no mercado.
Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres colegas para

aprovação desta lídima proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.140/94
Declara de utilidade pública a Fundação Casa da Cultura de

Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Casa da Cultura de Campo Belo, com sede no Município de
Campo Belo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Bernardo Rubinger
Justificação: A Fundação Casa da Cultura de Campo Belo é

uma entidade com personalidade jurídica de direito público,
de caráter deliberativo, normativo, consultivo, fiscalizador
e controlador das políticas de promoção e defesa do
patrimônio artístico e cultural do Município de Campo Belo,
A entidade propõe-se ainda o planejamento e a realização de
eventos envolvendo estudos, pesquisas e atividades
culturais.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.400/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Prefeito Municipal e com o Presidente do sindicato rural do
Municipio de Presidente Olegário pela realização da xii
Festa da Produção.
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Ng 5.401/94, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja agilizada a tramitação do anteprojeto de lei de
inspeção e fiscalização sanitária e industrial de produtos
de origem animal. (- Distribuídos à Comissão de
Agropecuárla.
Ng 5.402/94. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público no Município de
Div inópol is.
Ng 5.403/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Presidente da CODEVASF pela passagem do 20Q aniversário de
fundação daquela empresa pública.
NQ 5.404/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Superintendente Regional da CODEVASF em Minas Gerais pela
passagem do 20g aniversário de fundação daquela empresa
pública. (- Distribuídos â Comissão de Administração
Pública.
Ng 5.405/94, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que sejam tomadas providências visando à proteção dos
cidadãos judeus residentes no Estado bem como dos órgãos e
das entidades israelitas aqui situados, neste momento em que
atentados terroristas têm vitimado pessoas de procedência
judaica (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
Do Deputado Tarcísio Henriques (4) solicitando a abertura
do processo de emancipação dos seguintes Distritos: Tebas,
pertencente ao Município de Leopoldina; São Sebastião da
Vargem Alegre, pertencente ao Município de Mirai; Cachoeira
do Vale, pertencente ao Município de Timóteo; Monte Verde,
pertencente ao Município de Camanducaia.
Do Deputado Roberto Amaral (2) solicitando seja formulado

apelo ao Sr. Airson Bezerra Locio, Presidente da CODEVASF,
com vistas à liberação de recursos para a retomada dos
trabalhos de perfuração de poços tubulares nas cidades do
norte de Minas e à liberação do edital de concorrência
pública para ocupação dos 10.000ha do Projeto Jaiba.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Geraldo da Costa Pereira, Jaime Martins, Roberto Amaral e
Roberto Luiz Soares.

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

Amara].
O Deputado Roberto Amaral - Sr Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve, o Norte de Minas
Gerais, região que temos a honra de representar neste
Parlamento, carrega uma sofrida história de tenazes lutas
contra o subdesenvolvimento. E uma terra de gente forte, que
não se verga ao clima semi-árido, que não se abate com as
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intempéries. Sua gente se parece multo com os bandeirantes.
Tem o mesmo espirito desbravador, a mesma tenacidade para
enfrentar a natureza inóspita, a nitida compreensão de que a
vida é uma eterna luta na qual só os fortes sobrevivem.
Somos testemunhas de que essa região do Estado, mercê do
trabalho obstinado de sua gente, ainda será uma das mais
ricas de Minas Gerais. E quando isso acontecer - e esperamos
que não demore -, seu povo poderá orgulhar-se de ter
conquistado essa posição através de uma inesgotável e
persistente caminhada, não muito diferente da que Moisés
empreendeu com o povo judeu em busca.da terra prometida.
Pode parecer que carregamos muito na comparação, mas quem é
do Norte do Estado sabe que não. Tudo que se consegue no
Norte de Minas Gerais, em busca do seu desenvolvimento, é
sempre marcado por muita luta, por muito sofrimento, por
muita perseverança. Os Governos, até hoje, sempre preferiram
investir mais em outras regiões politicamente mais fortes e
mesmo economicamente mais rentáveis, com exceção do Governo
Hélio Garcia, que investiu o que pôde naquela região. Essa é
uma critica que temos que fazer, como mineiros da região
Norte que somos.
A Universidade Estadual de Montes Claros é um exemplo

marcante de como as vitórias do povo do Norte do Estado são
sempre mais demoradas e mais difíceis. Foram precisos exatos
30 anos para que a nossa entidade de ensino superior fosse
finalmente reconhecida. E preciso dizer mais? O Projeto
Jaiba, que depois de totalmente implantado vai representar a
redenção econômica para milhares de habitantes do Norte de
Minas, também se arrasta há mais de 20 anos - e ainda não
está concluído!
Meus caros colegas Deputados e Deputadas, por estranho que
possa parecer, esse nosso intróito não tem nenhum sentido de
lamentação ou de amargura. Somos daqueles que acreditam que
não se deve ficar reclamando. E não levaria a nada ficarmos
aqui lamentando as dificuldades que a nossa região tem
enfrentado ao longo dos tempos para vencer o
subdesenvolvimento. Melhor faremos - e é este o nosso
propósito -, se lutarmos para transformar esse quadro. O
Norte de Minas Gerais tem um potencial muito grande -
sabemos disso - e um povo que não se verga aos infortúnios.
Cabe a nós, seus legítimos representantes, dar-lhe as
condições para que possa atingir mais rapidamente - e com
menos sacrificios - aquele destino que enxergamos
Inevitável ser uma das regiões mais ricas do Estado.
Até por experiência própria, acreditamos que a melhor forma

de dar sustentação mais dinâmica ao desenvolvimento do Norte
de Minas seria fortalecer a atuação da CODEVASF na região. À
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco,
empresa pública federal que há 20 anos vem desenvolvendo um
incansável trabalho na região Norte mineira, talvez seja a
idéia brilhante, o passe de mágica para levar ao caminho da
terra prometida.
Neste momento, queremos aproveitar a oportunidade para nos
congratular com a CODEVASF pelos 20 anos de sua criação,
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completados no dia 16 de julho. Se há um órgão Federal que,
sem maiores cobranças do Governo de Minas, muito tem
colaborado para o desenvolvimento da região Norte mineira,
este órgão tem sido a CODEVASF. De 1976 para cá - ano em
que se instalou em Minas Gerais -, dezenas de obras foram
realizadas na região do vale do São Francisco no Estado,
todas voltadas para o apoio ao produtor rural, todas
voltadas para o apoio à produção, através da agricultura
irrigada.
O trabalho que a CODEVASF vem realizando no Norte de Minas,
com a implantação de projetos públicos de Irrigação, com a
construção de barragens, com a perfuração de poços
tubulares, pode ser considerado como o alicerce de
sustentação da agricultura e da pecuária da região Norte
mineira. Numa região semi-árida, de chuvas incertas, aquela
empresa pública federal constrói obras de Infra-estrutura
que permitem ao produtor do Norte de Minas conviver com a
seca. Não só conviver, como produzir em alta escala, a tal
ponto que a nossa região já é hoje a maior produtora de
feijão e de banana do Estado. E também uma das maiores
produtoras de uva de mesa.
Quando concluir o Projeto Jaiba, que implanta em parceria

com o Estado, a CODEVASF terá dado ao Norte de Minas o maior
projeto de irrigação da América Latina, capaz de produzir um
milhão de toneladas de alimentos por ano, capaz de dar
emprego direto para cerca de 100 mil pessoas.
Indubitavelmente, este é um dos maiores projetos - senão o
maior - de desenvolvimento agrícola do País.
Queremos abrir aqui um breve parêntese para solicitar à
Mesa que seja enviada à direção da CODEVASF, em Brasília,
voto de congratulações pela passagem de seus 20 anos de
criação, pela sua atuação e pelos benefícios gerados para o
Norte de Minas Gerais. Também a 1 Superintendõncia,
localizada em Montes Claros, merece nosso voto de
congratulações.
Agora, meus caros colegas, apenas mais uns poucos minutos
para concluir. Se aqui estamos nos congratulando com a
COOEVASF, e é mais do que justa esta homenagem -, não é
demais acrescentar que a participação daquela empresa
federal no desenvolvimento da região Norte mineira muito
maior seria se crescesse o orçamento destinado ao Estado de
Minas Podemos dizer com certeza que Minas recebe uma das
menores fatias do orçamento da COOEVASF, mesmo estando um
terço do vale do São Francisco dentro do Estado. Pernambuco
e Bahia sempre receberam muito mais
Cabe a nós, representantes do povo mineiro, lutar para que
maiores recursos do orçamento da CODEVASF sejam destinados à
sua Superintendência em Minas Gerais. Afinal, o rio São
Francisco nasce em Minas e tem em nosso Estado 75% de sua
descarga total, pois seus maiores afluentes estão em nossas
terras. Representamos um terço do vale. Por questão de
justiça, deveríamos também receber, do orçamento da
CODEVASF, parcela tão significativa quanto é o Vale do São
Francisco em Minas Gerais. Se, infelizmente, isso não tem
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ocorrido, a culpa pode ser creditada às próprias lideranças
políticas do Estado no passado, que não deram a devida
importância a um órgão federal de extrema significação para
o Norte do Estado. Por isso, agindo com nova postura,
estaremos atuando politicamente em favor daquela empresa.
No momento em que esta Assembléia, através de seu trabalho,

conseguir que maiores recursos sejam aplicados pela COOEVASF
em Minas Gerais, estaremos contribuindo para a melhoria de
vida de milhares de concidadãos que vivem sob um clima semi-
árido. E estaremos contribuindo para que o Norte de Minas,
em prazo mais rápido, possa aliar-se às grandes regiões
produtoras do Estado, vencendo assim a miséria e o
subdesenvolvimento, com os quais até hoje convive. Esta é
uma responsabilidade da qual não nos podemos omitir. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há razões que nos convocam, pelo mérito de seus
envolvimentos cívicos e sociais, a usar de nossa voz para
não permitir o olvido, nesta Casa Legislativa, de figuras e
fatos que fizeram a história de nosso Estado
Hà oportunidades, às vezes de tristeza, em que nos vem
compulsoriamente à memória a resplandecente trajetória
sociopolitica de cidadãos notáveis, que, de maneira
profícua, ajudaram a construir a grandeza de nossos
empreendimentos mais expressivos, em todas as áreas.
Tais figuras merecem a nossa reverência espontânea e

sincera pela dimensão de seus atributos.
Assumo esta tribuna hoje para lamentar a perda, no dia 28
de julho último, do Dr. Ary Gonçalves, cidadão exemplar,
virtuoso, dinâmico, eterno sonhador, Um dos ubaenses de
maior sensibilidade humanistica, mas, sobretudo, um sóbrio,
tradicional e ferrenho lutador em defesa das mais nobres
causas mineiras. Homem de gabarito, altruísta, sério,
consciente de suas inúmeras potencialidades, imbuído de seu
papel no contexto social, sempre disponível e disposto para
servir onde quer que houvesse um motivo relevante de ordem
pública.
O Dr. Ary Gonçalves, ex-Deputado Estadual, foi político de

escol, influente em toda a Zona da Mata, ex-Presidente da
Loteria do Estado de Minas Gerais, advogado emérito, tenaz,
profundo e lúcido, professor e historiador de notável
sensiblidade, pesquisador persistente, jornalista vigoroso,
incisivo na noticia e ponderado nos comentários. Foi também
escritor de estilo invulgar, membro da Academia Ubaense de
Letras, poeta sensível, maçom de grande espírito fraterno,
filiado à Loja Maçônica Fraternidade Ubaense, onde ocupou
com sapiência os mais diversos cargos. No selo da comunidade
sobressaiu-se como fundador da Associação Comercial e
Industrial de Ubá, da Associação dos Empregados no Comércio,
do Centro dos Lavradores, edificando sedes próprias para
todas essas entidades. Foi um dos fundadores do pujante
Sport Club Aymorés, adquirindo com outros companheiros, no
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coração da cidade, o hoje invejável imóvel onde está
localizado o estádio da agremiação.
O Or. Ary Gonçalves foi, particularmente, um exemplar chefe
de família, pacato, sereno, responsável, o marido carinhoso,
o grande timoneiro, amigo para os filhos e netos, o
benevolente e fraterno Irmão, o tio dos bons conselhos,
afinal, o homem fadado à liderança familiar, um pai em
comunhão feliz.
Figura desse quilate, com essa desenvoltura brilhante no
curso de uma vida de infindos exemplos, será, certamente,
lembrada para sempre por aqueles que tiveram a felicidade de
privar de seu convívio e a honra de sua amizade.
Com procedente razão, faço, pois, o registro dessa grande
perda para a sociedade mineira, convicto de que a obra do
Dr. Ary Gonçalves ficará indelevelmente inserida nos anais
de nossas mais cálidas recordações.

21l PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr. Justino
Fernandes Patusco, em Viana do Castelo, em Portugal; Jaime
Martins - falecimento do Sr. Carlos Alberto Rodrigues, em
Arcos; Roberto Amaral - falecimento da Sra. Isabel Ferreira
de Souza, em Januãria; e Roberto Luiz Soares - falecimento
do Sr. Cláudio Figueiredo Nogueira, em Varginha (Ciente.
Oficie-se.)-

Requerimentos
- A seguir, são encaminhados à Gerência-Geral de Apoio ás

Comissões requerimentos do Deputado Tarcísio Henriques (4),
em que solicita abertura dos processos de emancipação dos
Distritos de Tebas, do Município de Leopoldina; de São
Sebastião da Vargem Alegre, do Município de Mirai; de
Cachoeira do Vale, do Município de Timóteo; e de Monte
Verde, do Município de Camanducaia.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputado Hely Tarquínio - tramitação do Projeto de Lei n
1.561/93 em regime de urgência; Bonifácio Mourão -
encaminhamento de ofício ao Presidente da República e ao
Ministro do Bem-Estar Social, visando à municipalização das
unidades educacionais da Fundação Centro Brasileiro para a
Infância e a Adolescência; e Roberto Amaral (2) -
encaminhamento de expediente ao Presidente da CODEVASF a fim
de que seja retirado o pedido para que aquela Companhia
apresse a liberação do edital para a concorrência pública
visando à ocupação dos 10.000ha do Projeto Jaíba; e
encaminhamento de expediente ao Presidente da CODEVASF a
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fim de que sejam liberados recursos para a perfuração de
Poços tubulares nas cidades do Norte de Minas.
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é

aprovado o Requerimento ng 5.315/94. do Deputado Agostinho
Patrus, em que solicita a transcrição, nos anais da Casa,
do editorial "Volta ao Desenvolvimento", publicado no jornal
"Estado de Minas, na edição que menciona.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de

Lei ng 1.806/93, do Deputado Raul Messias, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de o poder público fornecer gratuitamente
aos usuários os formulários, as guias e os Impressos por
eles utilizados. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno. O
Projeto de Lei ng 1.806/93 na forma do Substitutivo ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.760/93, do
Deputado Sebastião Helvécio, que cria o Fundo Estadual de
Alimentação Escolar - FEAE - e dá outras providências. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as
Emendas ngs 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 a
4, apresentadas pela Comissão de Educação. 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 ngs 1 a 4, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lg turno, o Projeto de Lei ng 1.760/93 com as Emendas ngs
1 a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 5, às 9 horas, Levanta-
se a reunião.
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ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE AGOSTO DE 1994

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum'.

COMPARECIMENTO
- As 9h16min, comparecem os Deputados;
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -
Emano Batista - Geraldo Santanna - Ibrahim Jacob - Maria
Olivia - Péricles Ferreira - Roberto Amaral.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 8, às 20 horas.

ATA DA 179 AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM CARATINGA, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
Ás dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem no auditório
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga,
no Municipio de Caratinga, os Deputados Clêuber Carneiro,
João Marques, Jorge Hannas, Mauro Lobo e Ivo José. D
coordenador, Deputado Clêuber Carneiro, declara aberta a
reunião e convida para comporem a mesa os Srs. Dário
Anunciação Grossi e Moacir de Matos Filho, Prefeito
Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Caratinga,
respectivamente; Heloisa Regina Guimarães de Menezes,
Diretora de Planejamento Regional e Setorial da Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral Heraldo Santos Outra,
Coordenador do PRODEMU - Secretaria de Assuntos Municipais;
e os Deputados Mauro Lobo, João Marques, Jorge Hannas e Ivo
José. O coordenador expõe aos presentes a sistemática de
funcionamento da audiência pública e concede a palavra aos
técnicos Heloísa Regina de Menezes e Heraldo Santos Dutra,
que fazem uma análise das tendências de desenvolvimento
socioeconômico da região do rio Doce, com a finalidade de
oferecer subsídios para a apresentação de propostas pelos
participantes da audiência. A coordenação manifesta seus
agradecimentos pela explanação dos convidados e passa ã fase
de apresentação e justificação de propostas. Com a palavra,
na seqüência, os Srs. Antônio Carlos Mendes, da Escola
Estadual "Sedes Sapientiae", de Sobrália; Maria Elza Marinho
de Brito Falcão, do Lar das Meninas de Caratinga; Oário
Anunciação Grossi, Prefeito de Caratinga; Lenildo Correa
Raposo, da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência
de Caratinga; José Lopes da Silva, da União Comunitária da
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Piedade, de Caratinga; Maria Lúcia de Carvalho Torres, da
Sociedade dos Amigos de Inhapim; Raul Ferreira, Secretário
Municipal de Saúde de Caratinga; Antônio Paula de Souza, da
Associação Ecuménica Vida Melhor; Jeannete Numes da Gama e
Moura, da Escola Estadual Dom Carloto, Geraldo Lins de
Sales, Juiz de Direito do Fórum da Comarca de Caratinga;
Maria Firmina de Jesus, da Associação de Mulheres Rurais do
Município de Caratinga; Antônio Fonseca da Silva, Secretário
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de
Caratinga; Erika Pagy Correa Graciano. do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caratinga;
Rosana Antõnia Batista, da Escola Estadual Isabel Rocha, de
Caratinga; Ilton Vaz da Silva, do Asilo Monsenhor Rocha, de
Caratinga; Maria Madalena dos Santos, da Caixa Escolar José
Comes de Vasconcelos, de Caratinga; Agenor de Carvalho
Sexto, do Centro de Estudos Supletivos - CESU -, de
Caratinga; Sebastião Inácio Guerra, da União Comunitária do
Bairro das Graças, de Caratinga; Rui Magalhães, Prefeito de
Pocrane; Cecilia Maria de Assis Madeira Rocha, da Escola
Estadual Engenheiro Caldas, de Caratinga; Wanderlan de Souza
Bastos, da Creche Comunitária Santo Antônio, de Caratinga;
Vereador Romero José Vaz, Presidente da Câmara Municipal de
Mantena, que solicitou sejam tomadas medidas junto ao TRE a
fim de revogar resolução que extinguiu o cargo de Procurador
Eleitoral nos municípios, distritos, vilas e povoados;
Carlos Alberto Couto, da Associação dos Moradores do Bairro
Santo Antônio, de Caratinga; Márcio Barbosa dos Reis, da
Associação Cultural Margaridense, de Santa Margarida; Maria
das Graças Soares, da Associação dos Pais e Amigos do
Excepcional de Caratinga; Narcélio Mendes Ferreira, do
Diretório Municipal do PFL de Caratinga; Marcílio de Paula
Bonfim, do Clube de Diretores Lojistas de Tarumirim; Carlos
Roberto de Souza, da Escola Estadual Professor Joaquim
Numes, de Caratinga; Valdir Sabino, da Associação dos Amigos
do Rio Caratinga, de Inhapim; José Carmo de Souza, do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Cavate; Jair da
Silva Comes, do Movimento Social do Bairro Barreira, de
Entre-Folhas; Vereador João Domingos Fassarella, Presidente
da Câmara Municipal de Governador Valadares; Taumaturgo
Valmir de Morais, da Escola Estadual de Ipanema; Ivone
Martins dos Santos, do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Caratinga; Marcos Antônio
Ferreira, do Grupo de Jovens Cativar, de Caratinga; Lamara
Laguardia Rocha, da Associação Caratinguense de Defesa do
Meio Ambiente, de Caratinga; Lígia Maria dos Reis Matos, do
SINO-UTE de Caratinga; Luis Eduardo de Araújo Comes, do
Lions Clube de Caratinga; Vereador José Roberto Simões, da
Câmara Municipal de Entre-Folhas; Lindaia Comes de Freitas
Batista, da Escola Estadual Josefina Vieira, de Santa Rita
de Minas; Otton Fava, do Instituto Católico de Minas Gerais,
de Coronel Fabriclano; Geraldo da Costa Assis, da Associação
de Amparo aos Doentes Mentais de São João Batista, de
Caratinga; Vereador José Cardoso Gouvõa, da Câmara Municipal
de Ipanema; Maria Silvestre Fernandes Rocha Vasconcelos, da



Escola Estadual Sinfrónlo Bonfim, de Tarumirim; Jair Pires
Miranda, da Escola Estadual Rui Garbosa, de Tarumirim; César
Augusto Torres, da Associação Cultural Educacional Inhapim,
de Inhapim; Andrea Lúcia de Souza Ferreira, da Associação
dos Doentes Renais de Caratinga; Vereador Moacir de Matos
Filho. Presidente da Câmara Municipal de Caratinga; José
Maria Cabral, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - SIN4TER
-, de Caratinga; Alberto Sebastião de Oliveira, do Diretório
Municipal do PMDB de São João do Oriente; José Cirilo de
Oliveira Silva, da Associação dos Pequenos Produtores Rurais
da Comunidade de Cajuru, de Caratinga; Eber de Oliveira
Dias, da Associação Comunitária dos Amigos de Japu; Amantino
José de Aquino, da União Comunitária de Graçópolis, de
Caratinga; José Bertholdo. do Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Distrito de Sapucaia, de Caratinga; Vereador
Juarez Comes de Sã, da Câmara Municipal de Caratinga;
Jacomar Antunes Bráulio, da Caixa Escolar Salim Jorge, de
Entre-Folhas; José Carlos Pires Gomes, Secretário Municipal
de Educação de Tarumirim; Edmar Mário, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de rpaba; Wilson Assis, do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Timóteo; José dos Santos, do
Sindicato dos Trabalhadores de Sobrália; Vereador Célio
Valadares da Silva, da Câmara Municipal de Coronel
Fabriciano, Nesse momento, o coordenador anuncia a presença
do Deputado Federal Agostinho Valente e convida-o a tomar
assento à mesa. Continuando com a defesa das propostas,
fazem uso da palavra os Srs. Jair Sanches Abreu, do SINDI-
UTE - Regional de Muriaé; Joaquim de Souza Vieira, da
Associação Comunitária e Industrial de Caratinga; Silas
Machado Franco, do Cartório de Notas e Registro Civil; Paulo
Marcilio Nóbrega da Motta, Presidente da Associação Médica
de Caratinga; Maria Luiza Campos Rosa Genelhu, do Conselho
Municipal de Entorpecentes - CDMEN - CTCA. de Caratinga; e
Varonil Adão da Silva, da União Comunitária do Bairro Santa
Cruz, de Caratinga. O coordenador passa a palavra ao
Deputado Federal Agostinho Valente. Cumprida a finalidade
desse primeiro dia de audiência pública, o Deputado Clêuber
Carneiro agradece a presença dos Deputados, renova
agradecimentos à Sra. Heloisa Regina Guimarães de Menezes e
ao Sr. Heraldo Santos Dutra, bem como às autoridades e ao
público em geral, suspende os trabalhos e convida todos para
participar da sua reabertura na sexta-feira, dia 27/5/94, ás
8 horas. As 9 horas do dia 27/5/94 o Deputado Clêuber
Carneiro reabre a reunião, esclarecendo sobre a dinâmica dos
trabalhos nesse dia, e passa a receber as 16 propostas
priorizadas pelas entidades representativas. A seguir, o
referido parlamentar suspende os trabalhos e informa que a
reunião será reaberta ás 13 horas com a presença dos
Deputados representantes das comissões permanentes da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
oportunidade em que serão votadas as propostas q ye deverão
ser incluídas no orçamento do Estado para 1995. As 13 horas
o Deputado Bonifácio Mourão, representando o Presidente da
Assembléia Legislativa, reabre os trabalhos e convida a
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tomar assento á mesa o Deputado Clêuber Carneiro,
coordenador dos trabalhos; o Sr. Dário Anunciação Grossi,
Prefeito de Caratinga; o Vereador Moacir de Matos Filho,
Presidente da Câmara Municipal de Caratinga; o Deputado
Federal Ronaldo Perin e os Deputados Mauro Lobo, João
Marques, Marcos Helênio, José Laviola, Maria Elvira, Ivo
José e Sebastião Costa. O Deputado Bonifácio Mourão faz suas
considerações iniciais e, logo após, passa à assinatura do
convênio realizado entre a Assembléia Legislativa, a
Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Caratinga; e à
inauguração do sistema "on line. A seguir, o Presidente
restitui a palavra ao coordenador, Deputado Clêuber
Carneiro, que passa a palavra ao Prefeito Municipal de
Caratinga, Sr. Dário Anunciação Grossi, ao Vereador Moacir
de Matos Filho, Presidente da Câmara Municipal de Caratinga.
aos Deputados Mauro Lobo, João Marques, Marcos Helénio, e ao
Deputado Federal Ronaldo Perine aos Deputados José Laviola,
Maria Elvira e Ivo José, respectivamente. O Deputado Clêuber
Carneiro, tendo que retirar-se, solicita ao Deputado
Bonifácio Mourão que assuma a coordenação dos trabalhos. O
referido parlamentar esclarece sobre a dinâmica da reunião e
passa á última parte da reunião com a defesa e a votação das
16 propostas priorizadas. Usam da palavra, para
encaminhamento de votação da Proposta nQ 12, o Sr. Jacomar
Antunes Bráulio, da Caixa Escolar Salim Jorge; da Proposta
flQ 17, o Sr. Taumaturgo Valim de Morais, da Escola Estadual
de Ipanema; da Proposta nQ 26, o Sr. Cilas Machado Franco,
do Cartório de Registro Civil; da Proposta nQ 46. o Sr. José
Cardoso Gouvêa, da Câmara Municipal de Ipanema; da Proposta
nQ 65, o Sr. Wilson Assis, do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Timóteo; da Proposta nQ 68. o Sr. Renato Soares
Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
Rita e Santa Bárbara; da Proposta nQ 111, o Sr. Lucimar
Garcia de Andrade, da Escola Estadual no Córrego do Atalaia;
da Proposta nQ 122, o Sr. Alaor Eustáquio da Silveira, da
Prefeitura Municipal de São João do Oriente; da Proposta n
131, a Sra. Lúcia Carvalho, da Associação dos Amigos de
Inhapim; da Proposta nQ 157, a Sra. Jeannete Numes da Gama
Moura, da Escola Estadual Dom Carloto; da Proposta nQ 168, a
Sra. Cecilia Maria de Assis, da Escola Estadual Engenheiro
Caldas; da Proposta nQ 201, o Sr. Antônio Fonseca da Silva,
da Secretaria Municipal de Educação; da Proposta nQ 209. o
Sr. José Batista de Mendonça, do Instituto Católico de Minas
Gerais; da Proposta flQ 242, a Sra. Maria das Graças Soares.
da APAE de Caratinga, e da Proposta ng 265. o Sr. Romerito
de Souza Araújo. Prefeito de lapu. O coordenador convida o
Deputado Paulo Pettersen para compor a Mesa e, na
oportunidade, passa a palavra ao Prefeito de São Sebastião
do Maranhão, Sr. José Máximo Leão, e à Deputada Maria
Elvira. A Coordenadoria divulga o resultado da eleição para
a Comissão de Representação, que fica composta pelos
seguintes membros: Sr. Jacomar Antunes Bráulio, da Caixa
Escolar Salim Jorge, de Caratinga; Sr. Taumaturgo Valim de
Moraes, da Escola Estadual Ipanema e da 4a ORE; Sr. Antônio
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Carlos Mendes, da Escola Estadual "Sedes Sapientiae". de
Sobrália; Sr. Edmar Mário, do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Ipaba; Sr. José Batista de Mendonça, do Instituto
Católico de Minas Gerais, de Coronel Fabriciano; Sra. Maria
do Carmo Costa Trindade, do Asilo Lar Bom Pastor, de lapu;
Sr. Ilton Rosa Freitas, da Prefeitura Municipal de Santa
Rita de Minas; Sr. José Washington Araújo Borges, da AMVA -
Associação dos Municípios da Mlcrorregião Vale do Aço de
Ipatinga; Sr. Marcílio de Paula Bonfim, do Clube de
Diretores Lojistas de Tarumirim; Sr. Alonso de Oliveira
Ruela, da Prefeitura de São João do Oriente. Logo após,
passa-se à votação das 15 propostas prioritárias. Concluído
o processo de votação e apurados os votos, a classificação
das prioridades é a seguinte: em lg lugar, com 238 votos, a
Proposta ng 17, do Centro de Estudos Supletivos e de outros,
que solicita o cumprimento do art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, do art. 40 da Constituição
Federal e do art. 36 da Constituição Estadual; em 2Q lugar,
com 216 votos, a Proposta ng 12. da Escola Estadual Dr.
Maninho e de outros, que solicita a construção de um centro
de saúde e de um hospital do IPSEMG na região de Caratinga;
em 3g lugar, com 213 votos, a Proposta ng 242, da Associação
de Pais e Amigos do Excepcional de Caratinga, que solicita a
ampliação da APAE de Caratinga; em 4Q lugar, com 180 votos,
a Proposta ng 157, da Escola Estadual José Augusto Ferreira
de lg e 2g graus e de outros, que Solicita a construção de
escolas estaduais e municipais nos municípios onde há maior
carência de vagas e a construção imediata de escolas
naqueles municípios em que os prédios escolares são
precários e inadequados; em 5Q lugar, com 177 votos, a
Proposta nQ 46, do Instituto Brasil - IBRAS/CCAA - e de
outros, que solicita a construção e o asfaltamento da
estrada Caratinga-Ipanema; em 60 lugar, com 171 votos, a
Proposta nQ 26, da Escola Estadual Sebastião Machado Reis e
de outros, que solicita o asfaltamento da estrada que liga
os Municípios de Caratinga e Ipatinga, via Vargem Alegre; em
7Q lugar, com 166 votos, a Proposta nQ 201, da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que
solicita a implantação de um centro regional de capacitação
de recursos humanos para atendimento às cidades da 4a ORE,
da Zona da Mata e do vale do rio Doce; em Bg lugar, com 161
votos, a Proposta ng 168, da Escola Estadual Engenheiro
Caldas e de outros, que solicita a construção de um centro
de atendimento psicopedagógico a crianças com distúrbios de
comportamento e aprendizagem em Caratinga; em 9Q lugar, com
156 votos, a Proposta ng 111, da Associação Comunitária de
São Cândido e da Associação das Mulheres Rurais do Município
de Caratinga - AMURC -, que solicita o financiamento para
habitação rural, com o pagamento da divida feita por
equivalência em produtos agrícolas; em lOQ lugar, com 130
votos, a Proposta ng 65. da Caixa Escolar Carmem Francisca
Vieira e de outros, que solicita o financiamento aos
pequenos produtores com equivalência real em produtos; em
11Q lugar, com 129 votos, a Proposta ng 203, da Associação
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Cultural Educacional tnhapim e de outros, que solicita a
implantação de uma escola técnica agropecuária em nível de
2Q grau em Inhapim; em 12Q lugar, com 127 votos. a Proposta
nQ 209, do Instituto Católico de Minas Gerais, que solicita
a incorporação do Instituto Católico de Minas Gerais, em
Coronel Fabriciano, á IJEMG; em 13Q lugar, com 79 votos, a
Proposta nQ 68, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom
Cavate e de outros, que solicita a implantação de uma linha
de financiamento nos bancos estaduais, garantida por
dotações orçamentárias próprias, visando á liberação de
capital de giro para trabalhadores em regime de parceria,
com destinação de recursos para a mecanização e a
eletrificação rural na microrregião de Caratinga; em 14Q
lugar, com 73 votos, a Proposta ng 122, da Guarda Mirim
Orientense e de outros, que solicita a canalização do
Córrego Preto, no Município de São João do Oriente; em l5
lugar, com 64 votos, a Proposta ng 265, da Associação
Comunitária de Ipaba e de outros, que solicita a construção
de estação de tratamento de água em Santana do Paraíso; em
1 6Q lugar, com 53 votos, a Proposta ng 131, da Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Santa Cruz e de
outros, que solicita a construção do Fórum da Comarca de
Inhapim. Cumprida a finalidade da audiência püblica, o
Deputado Bonifácio Mourão agradece o apoio recebido da
Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga, bem como da
população em geral, que contribuiu decisivamente para o
sucesso do evento. Nessa oportunidade, reitera o propósito
da Assembléia Legislativa de, por Intermédio dos Deputados,
redobrar esforços a fim de viabilizar o atendimento das
justas reivindicações da população e encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 27 de maio de 1994.
Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio -

Jorge Hannas - Mauro Lobo - João Marques - Sebastião Costa -
José Laviola - Maria Elvira - Ivo José.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-
se no Espaço Político-Cultural desta Casa os Deputados
Péricles Ferreira, Roberto Amaral, Gilmar Machado e Wilson
Pires, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Roberto Carvalho e Raul Messias.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Péricles
Ferreira, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir o Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais, Sr. Marilton Velasco; o Subdelegado do
Trabalho em Montes Claros, Sr. Luis Antônio Chaves; os
representantes da FETAEMG, Srs. Sebastião Neves Rocha e
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Maria Antônia Costa Nogueira, Coordenador-Geral e
Coordenadora do Departamento de Política Agrária da
entidade, respectivamente; e o Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho, Sr. Antônio Carlos Penam
Filho, que se faz representar pelos Procuradores do
Ministério Público Roberto das Graças Alves e Maria de
Lourdes Queiroz. Registra-se, na oportunidade, a presença da
Sra. Helena Greco, Coordenadora de Direitos Humanos e
Cidadania, e do Presidente da ABRACAVE, Sr. Marco Aurélio
Machado. A Presidência, antes de passar a palavra aos
convidados, procede à leitura do relatório da viagem
realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho à cidade de Montes
Claros e suas proximidades, que teve por finalidade
verificar "in loco" as condições de trabalho em carvoarias e
áreas de desmatamento e, a seguir, exibe fita de video da
referida viagem, cujas imagens mostram as condições de vida
desumanas dos trabalhadores. Em seguida, o Presidente passa
a palavra aos convidados, que fazem explanações sobre o tema
objeto dos trabalhos desta Comissão. Passa-se á fase dos
debates, com a participação dos Deputados, dos convidados e
do advogado Marcelo Lamego Pertence, conforme consta nas
notas taquigráficas. A seguir, o Deputado Roberto Amaral
tece comentários em que defende que se deve voltar a dar a
devida importância ao produtor rural e que os problemas
estão exatamente na exploração agrícola. Acrescenta, ainda,
que esta Comissão tem a obrigação de buscar soluções e que
os responsáveis por essa exploração devem ser punidos- Ato
contínuo, a Presidência solicita à assessoria que anexe
documentos cedidos pelos convidados aos autos desta
Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece o comparecimento dos convidados, dos Deputados e
dos demais participantes, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1994
Péricles Ferreira, Presidente - Roberto Amaral - Gilmar

Machado - Maria Olivia.
ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia seis de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires, Bernardo Rubinger
(substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo, por indicação
da Liderança do PMDB) e Ivo José. membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência faz a leitura da
correspondência e, a seguir, passa a discussão e votação de
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia.
A Presidência redistribui o Projeto de Lei nQ 1.950/94, no
lg turno, ao Deputado Wilson Pires, que emite parecer pela
aprovação da matéria com as Emendas ns 1 a 3. Na fase de
discussão, o Deputado Ivo José solicita vista da matéria, a
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qual é concedida pela Presidência. Ato continuo, o
Presidente passa a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Jorge Eduardo emite parecer favorável à aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 1.791193 na forma do vencido no
lQ turno e emite pareceres favoráveis à aprovação, no l
turno, dos Projetos de Lei ns 1.820/93, 2.049 e 2.051/94.
O Deputado Jorge Eduardo solicita seja baixado em diligência
ao autor o Projeto de Lei flQ 1.925/94, pedido que é deferido
pela Presidência. O Deputado Wilson Pires emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.910/94 e, no lQ turno, dos Projetos de Lei ns 2.043 e
2.047/94. O Deputado Wilson Pires solicita seja baixado em
diligência ao autor o Projeto de Lei ng 2.023/94, pedido que
é deferido pela Presidência. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
emite parecer favorável á aprovação, no 1Q turno, do Projeto
de Lei ng 2027/94. O Deputado José Leandro emite parecer
favorável à aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei n
2.048/94. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os projetos 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, 3 de agosto de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Simão
Pedro Toledo.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de agosto de 1994

ATA

ATA DA 5669 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferra:

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:
Atas (2) - Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução
flQ 2.141/94 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Márcio Miranda (6) e José Militão (2) - 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferra: - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Boné Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Antônio Júlio -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Maria Elvira - Maria Olivia -
Mauri Torres - Milton Sailes - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2Q-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Atas

- O Deputado Clêuber Carneiro, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a 

lã 
fase do Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 2.141/94

Aprova, em conformidade com o disposto no art 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62. XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.
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Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de de 1994.
Comissão de Agropecuária e Política Rural
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
• - O anexo único mencionado foi publicado no Diário do

Legislativo!! de 7/7/94.

- O Projeto de Resolução nQ 2.141/94, recebido e numerado
nesta reunião, foi apresentado no Parecer sobre Processos de
Legitimação de Terras Devolutas a Que Se Refere a Mensagem
nQ 476-A/94, publicado na edição de 7/7/94, pág. 33, cols. 2
e 3.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Miranda (6) e José Militão (2).
2? Fase

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a fase da lsq parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos de
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Márcio
Miranda (6) - falecimento da Sra. Altiva Batista, do Irmão
Antõnio Augusto Júlio e de Mavy Lamounier Batista Leite, em
Divinópolis; da Sra. Perpétua Rocha, em Carmo da Mata; da
Sra. Maria Sampaio Castanheira, em Ouro Preto, e da Sra.
Zulmira Quadros, em Divinópolis; pelo Deputado José Militão
(2) - falecimento do Sr. Edmundo Bel lochio, em Uberaba, e do
Sr. Márcio Rodrigues. em Caeté (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 9. ás 20
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a
ordinária, também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.
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rBelo Horizonte, quinta-feira. 11 de agosto de 1994

ATA

ATA DA 5679 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem flQ 498/94 (veto à Proposição de
Lei nQ 12.352), do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 2.142 a 2.145/94 -
Requerimentos flQS 5.406 e 5.407/94 - Requerimento do
Deputado Péricles Ferreira - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Roberto Carvalho e Gilmar Machado - 2g PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Designação de comissões: Comissões
Especiais para Emitir Pareceres sobre os Vetos às
Proposições de Lei ns 12.334, 12.335, 12.229 e 12.336 -
Discussão e votação de pareceres: Relatório Final da
Comissão Especial para Visitar o Grande Hotel de Araxã,
Avaliar o Seu Fechamento, Propor Medidas Que Preservem
Aquele Patrimônio Público e a Atividade Turística do
Municipio; encerramento da discussão; discursos dos
Deputados José Militão e Roberto Carvalho; aprovação -
Relatório Final da Comissão Especial para Elaborar um Código
de Ética e Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar;
aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado Péricles
Ferreira; encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em turno único, do veto total à Proposição de Lei
nQs 12.253; encerramento da discussão; chamada para
recomposição de número regimental; inexistência de 'quorum"
para votação; questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton
Sal les - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellçs - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

-
0 Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2r

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

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2o-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 498194*

Belo Horizonte, 4 de agosto de 194.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo go, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II. da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 12.352,
que dispõe sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá outras providências
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.352, que dispõe sobre

a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - e dá outras providências, vejo-me no dever de
opor-lhe veto parcial, incidente sobre o inciso III do
artigo 4g, fundado em razões de interesse público.
Resultado de emenda parlamentar, o inciso que deixo de

acolher pretende introduzir na composição do patrimônio
daquela entidade "bens de herança jacente declarados
vacantes".
Muito embora louvável pelo seu objetivo, a sanção da norma
não é recomendada, porquanto ela vincula a destinação de
qualquer bem jacente do Estado ao patrimônio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, sem estabelecer
critérios nem fixar limites, sugerindo tratamento
privilegiado para a FAPEMIG, em detrimento de outros
organismos prestadores de serviços essenciais à população e
também carentes de recursos públicos.
Pelas razões expostas é que oponho veto parcial à

Proposição de Lei nQ 12.352, devolvendo-a ao reexame da
egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de agosto de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
• - Publicado de acordo como texto original.
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 2.142/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Advogados de
Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Advogados de Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Ambrõsio Pinto
Justificação: A Associação dos Advogados de Itajubá é uma
sociedade civil, com personalidade juridica, sem fins
lucrativos, fundada em 22/6/90, de caráter social, cultural
e esportivo, com sede e foro no Município de Itajubá,
constituída por advogados e estagiários acadêmicos de
Direito devidamente inscritos na OAB-MG.
A entidade preenche todos os requisitos para ser declarada
de utilidade pública, por isso conto com o apoio dos
ilustres pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos
do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI MQ 2.143194
Declara de utilidade pública o Hospital Vale do
Jequitinhonha - HVJ -, com sede no Município de Itaobim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Vale do Jequitinhonha - HVJ -, com sede no Município de
Itaoblm.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: O Hospital Vale do Jequitinhonha é uma
sociedade civil sem fins lucrativos e foi constituído com
vistas à promoção da saúde da população do Município de
Itaobim. Para a consecução de seus objetivos, propõe-se a
dar assistência médico-hospitalar a todos que a ele
recorrem, mesmo que não disponham de recursos financeiros, a
contribuir para a educação sanitária da comunidade e a
promover o ensino e a pesquisa médica.
A medida contida nesta proposição reveste-se de grande
alcance social, uma vez que se coaduna com o direito do
indivíduo à saúde, garantido pela Constituição.
Concorrendo para a promoção e a restauração da saúde, o
Hospital Vale do Jequltinhonha apresenta aspectos de vital
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importância para a comunidade, o que justifica a aprovação
da declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.144194
Declara de utilidade pública a Obra Social Dom Bosco, com

sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social
Dom Bosco, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

 

Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
José Militão
Justificação: A Obra Social Dom Bosco é uma entidade civil
sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de
Contagem, e tem por finalidade exclusiva a formação integral
de crianças e adolescentes empobrecidos.
Conforme atesta o Juiz de Direito da 2a Vara Civel da
Comarca de Contagem, Fernando Humberto dos Santos, a Obra
Social Dom Bosco está em pleno e regular funcionamento há
mais de 13 anos, cumprindo as suas finalidades estatutárias,
e sua diretoria é composta por pessoas idóneas, que não
recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.145/94
Cria o Dia Estadual da Esteticista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Dia Estadual da Esteticista, a

ser comemorado no dia 20 de novembro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Ajalmar Silva
Justificação: A profissão de esteticista é exercida no
Brasil há cerca de 30 anos, encontrando-se, atualmente, em
fase de reconhecimento e regulamentação em nível federal.
Esse Importante segmento profissional, que conta

aproximadamente 5.000 trabalhadoras apenas em Minas Gerais,
já é devidamente reconhecido como aquele que se compõe de
profissionais que executam a higienização, a hidratação e a
nutrição da pele, e não apenas de profissionais da beleza.
A data proposta refere-se à criação da Associação Mineira
de Estética e Cosmetologia, entidade que desde 1977 vem
aglutinando os profissionais dessa categoria e lutando pelos
seus interesses.
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Entendemos que a proposição ora encaminhada à apreciação de
nossos nobres colegas é extremamente meritória e merece a
aprovação de todos. Contamos, pois, com o apoio desta Casa à
nossa iniciativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.406/94, do Deputado Roberto Amaral solicitando seja

consignado nos anais da casa voto de pesar pelo falecimento
do acadêmico, professor universitário e ex-Ministro de
Estado Ciro Versiani dos Anjos. 1H A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 5.407/94. do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando
seja consignado nos anais da casa voto de congratulações com

os Srs. Manoel Lopes Cançado e Geraldo Ferreira Porto,
Prefeito Municipal e Presidente do Sindicato Rural de João
Pinheiro, pela realização da XXIII Exposição Agropecuária de
João Pinheiro. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Deputado Péricles Ferreira, solicitando o
desarqulvamento dos processos de emancipação dos Distritos
de Curral de Dentro. Santa Cruz de Salinas e Jenipapo,
pertencentes aos Municipios de Aguas Vermelhas, Salinas e
Francisco Badaró, respectivamente.

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

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho' - Colega Presidente, colega
Bené Guedes, colegas do Plenário, das galerias e dos
gabinetes, o Governador do Estado lançou, no primeiro
semestre, a campanha Minas Aponta o Caminho, que persiste
até hoje com veiculação quase diária nos jornais e trata dos
diversos segmentos da administração pública. Essa campanha
foi orçada, segundo informações que obtivemos e não foram
desmentidas pelo Governo, em US$22.000,00. Se o valor não
fosse esse, o Governo teria desmentido e apresentado o valor
supostamente correto. O Governo fala da saúde, dos
transportes, da agricultura, do Projeto Jaiba, e,
curiosamente, o setor considerado prioritário, que precede
aos demais - o do funcionalismo do magistério - não tem
nenhum valor. O bom desempenho da máquina administrativa é
condição precipua para a solução dos problemas do Governo. É
exatamente na questão relativa ao funcionalismo do
magistério que o Governo tanto prometeu e até hoje nada fez.
A grande promessa do Governo era restabelecer a dignidade

do servidor público. E, entre essas promessas, ressaltava a
do pagamento da reposição salarial nos niveis de outubro de
1986. No semestre passado, esta Casa aprovou um requerimento
da nossa Bancada para a constituição de uma comissão
especial para acompanhar as negociações. Conversamos,
conversamos, e, lamentavelmente, não saiu nada de concreto,
mas apenas alguns pequenos remendos para o magistério, que
não mudaram em nada o seu quadro. A Professora P1 ganha.
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hoje, R$105,00. O Governador prometeu que, na primeira
quinzena de agosto. negociaria os salários. Disse, tambem,
no mês passado, que o funcionalismo e o magistério teriam
uma surpresa. Até agora o Governo continua com a propaganda:
"Minas Aponta o Caminho". E nós perguntamos: que caminho é
esse? Qual é o caminho para o servidor público, para a
professora, para a administração pública? Se o Governador
continuar com esta dificuldade para encontrar a solução dos
problemas do funcionalismo público, vamos lhe dar uma
lanterna de presente, para ver se ela ilumina seu caminho
Será que ele não consegue encontrar o caminho para resolver
os problemas do funcionalismo? Se ele não conseguir, com a
licença do nosso grande Líder, Adelmo, a nossa Bancada irá
oferecer ao Governador uma lanterna de presente, já que seu
caminho deve ser de escuridão absoluta, porque, até agora,
ele não apresentou nenhuma medida concreta, nenhuma solução.
Estamos aguardando que o Governador marque a reunião de
negociação, para que ele apresente uma proposta que, enfim,
restabeleça as condições de dignidade para que o servidor
público possa sobreviver e trabalhar. Ou será que o caminho
para o servidor público é o do desrespeito, da miséria e do
abandono? A gente espera que, mesmo que ao final do Governo,
o Governador cumpra, pelo menos em parte, as promessas que
fez, porque, seguramente, o funcionalismo e o magistério
foram os responsáveis por sua vitória nas urnas. Estamos
aguardando e cobrando do Governador Hélio Garcia a imediata
marcação da reunião de negociação, para que haja uma
reposição já. E, se ele tiver dificuldade de encontrar o
caminho, nós iremos ajudá-lo com uma lanterna.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias: dois
assuntos nos trazem, nesta tarde, a esta tribuna.
O povo de Uberlândia, hoje, foi surpreendido por mais uma
atitude de perseguição do Governador Hélio Garcia. Ele vetou
- saiu publicado no 'Minas Gerais" do dia 4 - um projeto
votado por unanimidade nesta Casa. E um projeto de extrema
importância não só para o Município de Uberlândia, mas
também para o de Uberaba, porque o rio Uberabinha, que
nasce no Município de Uberaba e corre para o de Uberlândia,
é exatamente o rio que abastece e fornece a água tão
necessária à população da nossa cidade. O Governador Hélio
Garcia vetou o projeto que criava a bacia hidrográfica do
rio Uberabinha. O povo de Uberlândia, mais uma vez, está
indignado com a atitude do Sr. Governador Hélio Garcia e,
por conseqüência, do seu candidato ao Governo. E, hoje, a
imprensa já começa a trabalhar e a mostrar que Hélio Garcia
está, mais uma vez, contra a população de Uberlândia e do
Triângulo. Mas essa população saberá dar resposta ao Sr.
Governador e a todos aqueles que o apóiam. Não podemos
continuar assistindo passivamente ao que está acontecendo em
Minas Gerais. 0 Governo Hélio Garcia passou mais de três
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anos discriminando, abertamente, o Triângulo, em especial, a
cidade de Uberlândia. Não podemos concordar que o Sr.
Governador vete um projeto que foi discutido aqui.
Fizemos questão de trazer a carta redigida pelos próprios

órgãos do Governo do Estado e endereçada a esta Casa. Ela
nos foi enviada pelo ex-Secretário de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, Dr. Octávio Elisio Alves de Brito. Diz o
seguinte: ( Lê:)
"Belo Horizonte, 30 de agosto de 1991.
Exmo. Sr. Deputado,
Reportando-nos aos termos do oficio 2.783/91/5GM, datado de
8/8/91, vimos Informar a V. Exa. que o projeto para a
criação de uma unidade de conservação na bacia do rio
Uberabinha encontra-se em andamento.
De acordo com os procedimentos necessários a essa proposta,
foi realizada, no período de 12 a 15/8/91, uma vistoria
técnica na área, objetivando a avaliação preliminar das
características ambientais da bacia. Nessa etapa, foram
feitos contatos com professores da Universidade Federal de
Uberlândia, técnicos das Secretarias de Meio Ambiente e
entidades ambientalistas dos Municípios de Uberaba e
Uber 1 ând la.
Certos de que em breve concluiremos esse estudo, colocamo-
nos à disposição dessa Casa para outras informações
pertinentes ao assunto, servindo-nos do ensejo para reiterar
a V. Exa. nossos protestos de estima e apreço.
Atenciosamente.
Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de Estado de

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente."
Posteriormente, a FEAM nos enviou os subsídios técnicos

para a elaboração e a montagem de um projeto, assinados
pelos biólogos da área e por seu departamento técnico. Além
disso, o projeto recebeu parecer técnico-jurídico do Dr.
Joaquim Martins da Silva Filho, assessor jurídico da FEAM,
que concluiu pela criação da área de proteção permanente do
rio Uberabinha. O projeto, nesta Casa, passou pelas
comissões técnicas das quais recebeu parecer favorável a
seguir, foi votado por unanimidade neste Plenário.
Lamentavelmente, por ser um projeto de iniciativa de
parlamentares do PT, por ser um projeto que beneficia a
cidade de Uberlândia, por ser um projeto de preservação
ambiental. o Governador Hélio Carda o vetou, prejudicando,
enormemente, mais de 350 mil pessoas, habitantes dos
Municípios de Uberlândia e Uberaba.
Agora, vem o Sr. Governador dizer que "Minas aponta o
caminho". Minas aponta o caminho da perseguição politica.
Minas aponta o caminho contra a população do Triângulo,
especialmente contra a de Uberlândia. O candidato do Sr.
Hélio Garcia, o Sr. Eduardo Azeredo, terá de explicar ao
povo daquela cidade por que o Governador que o apóia é
contra a preservação do rio Uberabinha, porque é contra a
recuperação do nosso rio, porque é contra a garantia de uma
qualidade de água melhor para a população daquele município.
0 povo de minha cidade saberá dar resposta aos Srs. Hélio
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Garcia, Eduardo Azeredo e Fernanda Henrique. Estamos
preparando um manifesto, juntamente com entidades
ambientalistas, para protestar contra essa perseguição que é
feita contra minha cidade e contra minha região. Não iremos
ficar calados.
Felizmente, o Governo Hélio Garcia está chegando ao fim.

Tenho certeza de que este Governo não terá seqüência em
Minas Gerais. Não é possível que continuem essas
perseguições contra minha cidade. Estamos indignados e
revoltados com essa perseguição. Somos contra todo tipo de
perseguição. Por esta razão, estamos protestando e deixando
o nosso grito de revolta contra esse ato do Sr. Hélio
Garcia. Aquela população foi, mais uma vez, perseguida pela
"canetada" do Sr. Governador, que, lamentavelmente, não
conhece a nossa região, os nossos problemas e não sabe do
que precisamos.
Espero que esta Casa não tenha a mesma atitude do

Governador Hélio Garcia e que, de fato, garanta à população
da nossa cidade a proteção de que ela precisa, ou seja, a
preservação do rio que fornece a água necessária para todos
nós . Espero que, na votação do veto, esta Casa possa manter
o critério que foi adotado pelas comissões técnicas nas
quais o projeto tramitou e que possamos derrubá-lo.
Para concluir, queríamos dizer que está marcada para a

semana que vem a assembléia de paralisação do funcionalismo
público, já como um indicativo de greve. As escolas poderão
fechar as portas, a saúde poderá parar e, na policia, já há
manifestações, em decorrência da irresponsabilidade do
Governador Hélio Garcia. Ele enrolou durante todo o primeiro
semestre, dizendo que ia negociar e, inclusive, disse-nos,
no Palácio, que não precisaríamos apresentar propostas de
piso salarial na Assembléia, porque o aumento seria dado no
segundo semestre. E a surpresa está ai. Não há negociação;
não há nada para o funcionalismo. E nós lamentamos esta
situação. Se as aulas forem paralisadas a partir da semana
que vem, o único culpado será o Governo Hélio Garcia, que
tem que ser responsabilizado por não tratar com seriedade o
funcionalismo público do Estado.
Estaremos denunciando e protestando todos os dias, porque
somos o- Vice-Presidente da comissão de negociação e, por
isso, entendemos que o Legislativo não pode ser tratado com
irresponsabilidade, com molecagem, como, lamentavelmente. o
Governo tratou a nossa comissão. O assunto foi seriamente
discutido na comissão, respaldada por esta Casa, e, agora, o
Governador não cumpre o acordo. O edital do concurso para
P1, que foi assinado pelo Secretário Evandro de Paiva Abreu,
até hoje, não saiu. Da mesma forma, outros acordos assinados
não foram cumpridos. Como é que dá para acreditar num
Governo que não cumpre nem aquilo que assina nas mesas de
negociação?
Queríamos deixar o nosso protesto e dizer que, amanhã,
estaremos no Rio de Janeiro, participando do debate da
comunidade evangélica com os presidenciáveis. Os debates já
se Iniciaram, hoje, com a presença dos candidatos Fernando
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Henrique Cardoso e Orestes Quércia. Amanhã, estarão
debatendo, com mais de 1.500 lideres evangélicos, os
candidatos Lula e Brizola, porque a comunidade evangélica
entende que é Importante debater e conhecer as propostas dos
candidatos. Nós estaremos participando como um dos membros
da Associação Evangélica Brasileira. Muito obrigado.
* - Publicado de acordo como texto original.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei ng 12.334, ex-Projeto de Lei ng 1.522/93, do Deputado
Roberto Carvalho, que cria o Programa de Incentivo à
Fruticultura - MINASFRUTA - e dá outras providências. Pelo
BRD: efetivos - Deputados José Renato, Célio de Oliveira,
Arnaldo Canarinho e Clêuber Carneiro; suplentes - Deputados
Geraldo Santanna, José Bonifácio, Wanderley Ávila e Jaime
Martins; pelo PP: efetivo - Deputado Antônio Genaro;
suplente - Deputado Glycon Terra Pinto. Designo. Â Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei ng 12.335,
ex-Projeto de Lei ng 1.563/93. do Deputado João Batista, que
obriga o Poder Executivo a oferecer tratamento oftalmológico
e otorrinolaringolôgico gratuitos aos alunos carentes das
escolas públicas estaduais nos casos que especifica. Pelo
BRD: efetivos - Deputados Jorge Eduardo, Maria Olivia,
Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob; suplentes - Deputados José
Laviola, Dilzon Melo, Eduardo Brás e Alvaro Antônio; pelo PP
efetivo - Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado

Márcio Miranda. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.229,
ex-Projeto de Lei nQ 1.957/94, do Governador do Estado, que
cria a Assessoria de Comunicação Social na Estrutura das
Secretarias de Estado e da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais e no Gabinete do Vice-Governador do Estado e dá
outras providências. Pelo ORO: efetivos - Deputados Geraldo
Rezende, Roberto Amaral, Francisco Ramalho e Alvaro Antônio;
suplentes - Deputados Tarcísio Henriques, Bernardo Rubinger,
Baldonedo Napoleão e José Braga; pelo PP: efetivo - Deputado
João Marques; suplente - Deputado Márcio Miranda. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.336,
ex-Projeto de Lei nQ 1.699/93. do Deputado Tarcisio
Henriques, que estabelece condições para a concessão de
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licença ambiental para realização de obras de barramento em
rios navegáveis e dá outras providências. Pelo BRD: efetivos
- Deputados Geraldo Rezende, Roberto Amaral José Leandro e
Roberto Luiz Soares; suplentes - Deputados Kemil Kumaira,
Marcelo Cecé, Mauro Lobo e Ailton Vilela; pelo PP: efetivo -
Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Ambróslo
Pinto. Designo. À Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Especial
para Visitar o Grande Hotel de Araxá, Avaliar o Seu
Fechamento, Propor Medidas Que Preservem Aquele Patrimônio
Público e a Atividade Turistica do Municipio. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.
O Sr. Presidente - Com a palavra; o Deputado José Militão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, foi com surpresa e perplexidade que, lendo
as razões do veto anexas á Lei nQ 11.539. de 22/7/94,
constatamos o veto do Sr. Governador do Estado ao lQ do
art. 21 da Proposição de Lei nQ 12.306.
Com efeito, o supracitado lQ do art. 21 possibilitava a
absorção pela UEMG da Fundação Educacional Nordeste Mineiro,
de Teófilo Otôni.
Em pronunciamento que fizemos em 9 de abril deste ano,
lembramos que fomos destinatários de inúmeros apelos
formulados por vários Prefeitos e expressivas lideranças em
favor da estadualização da Fundação Educacional Nordeste
Mineiro, de Teófilo Otôni.
Estamos tristes e frustrados com o veto do Sr. Governador,

uma vez que a absorção da FENORD pela Universidade Estadual
iria favorecer os estudantes da região mais pobre de Minas
Gerais, que é o vale do Jequitinhonha.
Nossa inconformação assume maiores proporções à medida que
nos convencemos que o veto do Sr. Governador vai obstar o
ensino gratuito e de boa qualidade a um expressivo universo
de estudantes que não têm condições de acesso ao ensino
superior pago.
Queremos, com nosso pronunciamento, deixar registrado, nos
anais desta Casa, a nossa insatisfação pela marginalização
imposta á FENORD, fato que prejudica a população carente e
desassist ida no Norte e no Nordeste de nosso Estado.
Vamos continuar lutando em favor dessa justa aspiração,
pois entendemos que um Estado somente se torna forte e
respeitado com a plena democratização do ensino, inclusive o
de nível superior.
Nossa posição é, pois, de integral solidariedade aos
Prefeitos e lideranças regionais, que, um dia, bateram às
nossas portas solicitando o nosso apoio e a nossa luta em
favor da estadualização da FENORD.
Em que pese à triste realidade materializada no veto
governamental, vamos continuar mantendo acesa a chama de
nossa esperança e, por isso, esperamos que esta Casa, quando
da apreciação desse veto, possa devolver a Teõfllo Otôni e
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 1
região a oportunidade de. por meio da FENORD, usufruir
também da UNIVERSIDADE DD ESTADO DE MINAS GERAIS."
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho' - Gostaria, após votado e
aprovado o relatório sobre a questão do fechamento do Grande
Hotel de Araxá, de dizer que nossa comissão cumpriu o seu
papel-
Ontem, procuramos o Presidente da COMIG; o Governo do
Estado está cumprindo todos os compromissos assumidos
perante a comunidade. Em outubro, as termas serão reabertas,
e as obras estão em andamento, assim como as obras de
recuperação do hotel, que em breve será aberto á licitação.
Gostaria de registrar que a Assembléia cumpriu a sua

obrigação e o seu papel e que a aprovação do relatório fecha
um trabalho que esta Casa prestou à comunidade de Minas
Gerais-
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o relatório. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.
Relatório Final da Comissão Especial para Elaborar um
Código de Ética e Princípios Norteadores do Decoro
Parlamentar. O relatório conclui por apresentar à Assembléia
um projeto de resolução que disponha sobre a disciplina da
ética e do decoro parlamentar. Em discussão, o relatório.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o relatório. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Mesa da

Assembléia.
Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles
Ferreira, em que solicita o desarquivamento dos processos de
emancipação dos Distritos de Curral de Dentro, do Município
de Aguas Vermelhas; Santa Cruz de Salinas, do Municipio de
Salinas, e Genipapo, do Município de Francisco Badaró. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

2g Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total
à Proposição de Lei nQ 12.253, que torna obrigatória a
realização gratuita, pelo Estado, de exame parasitolôgico de
fezes e de urina (rotina) em todos os alunos da ia à 4a
séries do lg grau das escolas da rede estadual de ensino. A
Comissão Especial opinapela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria
a votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar sim", e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar não'. Resumindo:
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" sim " mantém o veto; "não" rejeita o veto. Tendo em vista
que a matéria exige "quorum" qualificado para votaçao, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada
dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 27 Deputados. Não

há" quorum" para votação.
Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, eu
gostaria de comunicar que o nosso companheiro Antônio Carlos
Pereira, futuro Governador do Estado de Minas Gerais, está
visitando, hoje, o Município de Barbacena. Quero lamentar o
fato, porque ele faz essa visita para conhecer o
funcionamento do hospital psiquiátrico daquela cidade. Ele
integra a luta pela não-hospitalização dos portadores de
sofrimento mental, a luta antimanicomial.
Quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que, na Comissão de
Saúde e Ação Social, sou o relator desse projeto, e o seu
autor também é do PT. Lamento que nenhum de nós,
parlamentares do PT, tenha sido convidado para compor essa
Comissão. O Carlão, pela sua responsabilidade, assumiu o
compromisso de estar em Barbacena para ver de perto o que se
passa lá. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Adelmo Carneiro Leão.
Palavras do Sr. Presidente

Como a matéria que está sendo apreciada, em virtude de
disposição constitucional, importa o sobrestamento do
restante da pauta, não podemos dar prosseguimento aos nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
às 20 horas, e de amanhã, dia 10, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:( Nota do redator:
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.292

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso das atribuições q ue lhe são
conferidas pelo art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Carta
Estadual, opôs veto total á Proposição de Lei n 12.292, que
cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.
Por meio da Mensagem n 483/94, publicada em 5/7/94, o

Chefe do Executivo expõe as razões do veto.



83

 1
Nos termos do art. 234, c/c o art. 112, 1, 'b". do
Regimento Interno, constituiu-se esta Comissão Especial, à
qual compete apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
As razões mencionadas pelo Governador do Estado para negar
sanção à proposição de lei em epígrafe, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo á Pecuária de Leite - Pró-Leite -.
prendem-se a aspectos relacionados ao interesse público -

Na Mensagem flQ 483/94. em que expõe os motivos do veto, o
Chefe do Executivo informa que os objetivos e as atividades
previstos no programa que se pretende criar já são
implementados, rotineiramente, pelos órgãos e pelas
entidades do sistema operacional de agricultura: o Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -. a Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - e a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER -, entre
outros. A criação de normas paralelas e justapostas, ainda
segundo a análise do Executivo, viria tumultuar a execução
dos programas já existentes, o que, de fato, deve ser
evitado, em nome da racionalização da administração pública.
Por outro lado, o Pró-Leite somente poderia ser implantado
no próximo exercício, em virtude do disposto no art. 161, 1,
da Constituição do Estado, que veda o inicio de programa ou
projeto não incluído na lei orçamentária anual. Com isso, o
programa deveria ser cumprido por outro Governo, ao qual
cabe estabelecer suas próprias políticas, o que demonstra a
inconveniência da aprovação da proposição de lei em exame.
Apesar da relevância do Pró-Leite para a economia mineira,
uma vez que a pecuária de leite é uma atividade disseminada
em todas as regiões do Estado, deve-se reconhecer a
oportunidade e a prudência do Governador ao negar aprovação
a tal programa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei nQ 12.292.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER PARA O iQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.545193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.545/93, do Deputado Célio de
Oliveira, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ijaci imóvel destinado à implantação de distrito industrial
e de horta comunitária e à construção de casas populares.
Publicada no 'Diário do Legislativo' do dia 6/8/93, foi a
proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a'.
do Regimento Interno.
Após cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos à fundamentação da matéria.

Fundamentação
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Se for concretizada a doação que se objetiva, a Prefeitura
Municipal de Ijaci viabilizará a implantação de um distrito
industrial e de uma horta comunitária e a construção de
casas populares com vistas a oferecer à população daquele
município melhores condições de vida, já que o índice de
emprego se elevará e as pessoas terão mais opção de moradia.
Doação, segundo nossos administrativistas, é uma das formas
de alienação pela qual um doador transfere um bem do seu
patrimônio para o de um donatário-
Registre-se, portanto, que, para o poder público alienar, é
indispensável a autorização legislativa, em obediência aos
arts. 18 e 61. XV, da Constituição mineira, e ao art. 17, 1,
da Lei ng 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37. XXI,
da Constituição Federal e determina normas para licitações e
contratos da administração pública.
Entre essas normas detectamos a exigência de grande
relevância de o imóvel estar desafetado de qualquer
destinação. No caso em apreço, essa desafetação está
caracterizada na informação fornecida pela Secretaria de
Recursos Humanos e Administração, que se manifestou
favorável á doação em apreço. Alguns aprimoramentos,
entretanto, tornam-se necessários para melhor adequar a
proposição em pauta á técnica legislativa. Para tanto,
propomos o Substitutivo ng 1, ao final deste parecer.
Com referência ao art. 2g, como medida de racionalidade,
estamos introduzindo a expressão "automaticamente", o que
assegurará ao comando legal a necessária reversão do imóvel
ao patrimônio estadual no caso de descumprimento da
destinação prevista no referido processo de doação,
independentemente de procedimento judicial.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.545/93 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.545/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Ijaci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Ijaci imóvel de propriedade do Estado situado
nesse município, no lugar denominado Lagoinha, constituído
de terreno com área total de lS,SOha (quinze vírgula
clnqúenta hectares), confrontante com a estrada de rodagem
que liga Pedreiras a Lavras, com terrenos de propriedade dos
herdeiros de José Vieira, de José Rufino Vilas Boas e de
Lourival Luiz Vilas Boas, com 30.000 (trinta mil) pés de
eucalipto, e registrado sob o nQ 7.618. no livro ng 2-41, a
fls. 129, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Lavras.
Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste

artigo destina-se á implantação de distrito industrial e de
horta comunitária e à construção de casas populares.



Art. 2 - O imóvel de que trata o artigo anterior reverterá
automaticamente ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos a contar da data da publicação desta lei, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1Q.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ermano Batista - Homero Duarte - Ivo José.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.545/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, a proposição em
apreço autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Ijaci.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em exame, aperfeiçoada pelo referido

substitutivo, não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. Dispõe sobre
doação de imóvel do Estado, o que não acarreta despesas
extraordinárias para os cofres públicos nem causa impacto na
lei orçamentária.
Além disso, observamos que o imóvel continuará integrando o

patrimônio público, visto que o projeto implica apenas a sua
transferência da esfera estadual para a municipal.
Por outro lado, o imóvel será destinado à implantação de

distrito industrial e de horta comunitária e à construção de
casas populares. Destarte, a perda patrimonial do Estado
será amplamente compensada pelo relevante fim social da
medida.
Vale ressaltar, ainda, que o Executivo, em resposta à

diligência solicitada, informou não se opor à doação.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.545/93 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Ailton Vilela - Roberto Amaral.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.929/94
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, pretende instituir o Programa de Incentivo à
Indústria de Calçados - PRÓ-CALÇADOS.
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Após ter recebido parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto à Comissão
de Defesa do Consumidor, nos termos regimentais, para
análise quanto ao mérito.

Fundamentação
O Poder Legislativo Estadual tem contribuído sobremaneira

com a administração pública mediante propostas de programas
que visam ao desenvolvimento de diversos setores da economia
mineira.
O PRÓ-CALÇADOS, tal como foi concebido na proposição em
tela, terá como ponto marcante o incentivo à produção, à
comercialização e à exportação do produto. Para tanto,
propõe-se a abertura de linhas de crédito, bem como a
especialização e o aperfeiçoamento da mão-de-obra, além da
adoção de política fiscal e tributária compatível, contando-
se, para tanto, com a participação de representantes dos
diversos segmentos da cadeia produtiva, conforme preconiza o
art. Sg da proposição.
Não há dúvidas de que o setor calçadista mineiro está a
merecer uma política especifica para que projete, ainda
mais, o nosso Estado entre aqueles cuja produção se tem
destacado, nacional e internacionalmente. pela qualidade dos
produtos que lançam no mercado.
Saliente-se que o substitutivo apresentado quando da

apreciação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça
visa apenas ao aprimoramento do texto e não altera
substancialmente a proposta original.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.929/94 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1994.
Marcos Helêniõ, Presidente - Hely Tarquínio, relator -

Márcio Miranda - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.561/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto em tela
estabelece diretrizes para a cooperação técnico-financeira
entre o Estado e os consórcios administrativos
Intermunicipais de saúde e dá outras providências.
Aprovado no lg turno na forma do Substitutivo nQ 1, o

projeto retorna agora a esta Comissão a fim de ser examinado
no 2Q turno
Nos termos do art. 196, § lg. do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. Versa sobre
cooperação técnica e financeira a ser oferecida pelo Estado
aos consórcios administrativos intermunicipais de saúde.
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Quanto à assistência financeira, as despesas decorrentes de
sua execução correrão por conta de dotações consignadas no
orçamento do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 1.561/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ailton Vilela, relator -
Agostinho Patrus - Hely Tarquinio.

Redação do Vencido no lp Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.561/93

Estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com os
consórcios administrativos intermunicipais de saúde e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O Estado prestará cooperação para orientar a
constituição e manutenção de consórcios intermunicipais de
saúde, nos termos desta lei.
Parágrafo único - A cooperação do Estado é a prestação de
serviço técnico-profissional relativo à organização do
consórcio e à avaliação de investimentos que excedam as
possibilidades de mobilização de recursos dos municípios
consorciados.
Art. - Considera-se consórcio administrativo
Intermunicipal, para efeito desta lei, a associação de
municípios com a finalidade da prestação comum das ações e
serviços de saúde que lhes correspondam, mediante termo de
acordo ou de ajuste, sob direção única, estabelecida esta
condição nos seus atos constitutivos.
Art. 3 - Os consórcios administrativos intermunicipais
terão direção única, exercida por um Conselho Diretor.

# l Q - Comporão o Conselho Diretor:
- 1 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde do

município consorciado, livremente eleito por seus membros;
II - o Prefeito do município consorciado ou pessoa por ele

designada.
2 - O mandato dos membros do Conselho Diretor

mencionados no inciso 1 do parágrafo anterior será de 2
(dois) anos, vedada a sua reeleição.

- Cabe ao Conselho Diretor elaborar o Plano Conjunto
de Atendimento Régional, observadas as disposições do art.
4Q desta lei.

- O Consórcio Administrativo Intermunicipal poderá
propor o remanejamento de parcelas de recursos destinados a
Investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial
ambulatorial, hospitalar e às demais ações de saúde,
conforme o disposto na Lei nQ 8.142 (federal), de 1990, ou
na legislação que a suceder.

- Cabe ao Poder Executivo Estadual requerer dos
municípios a elaboração do Plano Municipal de Saúde,
fornecendo a orientação técnica necessária para sua
elaboração e supervisionando sua formulação, sem exigência
de contrapartida, respeitados os princípios da autonomia
municipal.
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Art. 4g - O Plano Conjunto de Atendimento Regional é o
instrumento técnico-legal que compreende:

- a agregação das ações e serviços previstos nos Planos
Municipais de saúde;
II - as ações e os serviços complementares, a serem

executados ou implementados pelos órgãos especializados do
Estado de Minas Gerais.
Art. Sg - O Plano Conjunto de Atendimento Regional será

elaborado obedecendo, no mínimo, aos seguintes requisitos:
- referência exclusiva a ações e serviços de saúde;

II - estrita observância aos planos de saúde formulados
pelos municípios consorciados;
III - levantamento detalhado dos recursos humanos,

materiais e financeiros empregados pelo Sistema único de
Saúde, de responsabilidade e gestão dos municípios
consorciados;
IV - completo e detalhado levantamento da demanda de

serviços de saúde verificada nos últimos 10 (dez)
exercícios, destacando-se a parcela não atendida e a
projeção estatística da demanda por origem e destino;
V - estudo demográfico da região para dimensionamento e
justificação de investimentos futuros;
VI - aprovação pelos conselhos municipais de saúde;
VII - especificação objetiva e detalhada das obrigações a

cargo do Poder Executivo Estadual;
VIII - inclusão das ações previstas pelos planos

plurianuais dos municípios e do Estado, no que concerne aos
objetivos e metas para as despesas de capital e para as
despesas relativas aos programas de duração continuada.
Parágrafo único - Os recursos para elaboração e execução do
Plano Conjunto de Atendimento Regional de Saúde serão
previstos em dotações especificas do orçamento dos
municípios consorciados e do orçamento do Estado,
especialmente no de seguridade social.
Art. 6 - O Consórcio Administrativo Intermunicipal de
Saúde, semestralmente, prestará contas da aplicação dos
recursos a ele repassados pelos municípios consorciados,
permitindo a estes o atendimento aos princípios
constitucionais e legais de fiscalização e controle.
Art. 7g - Qualquer cidadão é parte legitima para requerer
do Conselho Diretor dos Consórcios de que trata esta lei,
demonstrativos referentes a:

- fontes de recursos destinados ao seu funcionamento;
II - receita efetivamente realizada;
III - extratos bancários comprobatórios de movimentação de

recursos;
IV - completa e clara descrição das despesas efetuadas,
discriminadas separadamente as de custeio e as de
investimentos;
V - relação de homens-horas efetivamente trabalhadas, por
tipo de habilitação profissional;
VI - resultados alcançados com os trabalhos realizados, em
termos de pacientes atendidos, natureza do atendimento;
VII - preços unitários das ações de atendimento.
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Parágrafo único - Recebida a solicitação de que trata este
artigo, o Conselho Diretor terá o prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogável por igual periodo, para prestar os
esclarecimentos devidos.
Art. Bg - O Poder Executivo Estadual, no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação desta lei, publicará
minuta de ajuste para possibilitar aos municípios
interessados a constituição do Consórcio Administrativo
Intermunicipal para Ações e Serviços de SaCide, constando, no
mínimo, dos seguintes requisitos:

- participação dos representantes dos municípios
associados no Conselho Gestor;
II - composição paritária de representação, garantindo a

cada município voz e voto;
III - forma de escolha e período dos mandatos;
IV - distribuição de responsabilidades e encargos;
V - gestão dos recursos exercida pelo Presidente do
Conselho Diretor, em conjunto com o Tesoureiro, sob a
supervisão dos demais membros;
VI - inclusão obrigatória de pelo menos 1 (um) município

que possua, ou tenha condições de criar, infra-estrutura de
saúde adequada ao atendimento da demanda regional
especialmente no que diz respeito à medicina preventiva e
curativa;
VII - penalidades e vedações.
Art. 9g - O Poder Executivo Estadual priorizará, na
celebração de convênios no âmbito da saúde, os municípios
constituídos em Consórcios Administrativos Intermunicipais.
ArU 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.756/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Agostinho Patrus,
cria o Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica à
Construção, Reforma e Melhoria de Moradia para Famílias de
Baixa Renda - PROMORAR.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas ngs 2 e 4, vem agora o
projeto a esta Comissão para ser examinado. Segue anexa a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Foi salientado no lg turno que a Constituição mineira

estabelece atribuições e definições sobre a gestão do poder
público estadual no que concerne às políticas habitacionais.
Por outro lado, é legítimo dizer que a habitação popular é
objetivo prioritário do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 1992-1995, razão pela
qual, no orçamento de investimentos das empresas controladas
pelo Estado, são destinados recursos á COHAB-MG para a
produção e a comercialização de casas populares. Portanto, o
PROMORAR, caso aprovado, constituirá importante Instrumento
para a atuação dos órgãos executores da política
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habitacional do Estado. Por fim, vale dizer que a proposição
analisada não encontra óbice econômico-financeiro à sua
aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.756/93 no 2Q turno, na forma do vencido
no ig turno.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Marcos Helênio - Ailton Vilela - Agostinho Patrus.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.756193
Cria o Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica à
Construção, Reforma e Melhoria de Moradia para Famílias de
Baixa Renda - PROMORAR.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica criado o Programa Mineiro de Apoio e
Orientação Técnica á Construção, Reforma e Melhoria de
Moradia para Famílias de Baixa Renda - PROMORAR.
Art. 2 - O PROMORAR terá por objetivo fornecer assistência
técnica gratuita na construção, reforma ou melhoria de
moradias realizadas pelas famílias de baixa renda.

l - Para efeito desta lei, considera-se família de baixa
renda aquela com renda de até 30 (trinta) UPFMGs e que se
proponha construir, com recursos próprios, moradia com área
construída de até 60m2 (sessenta metros quadrados) cuja laje
não seja maciça.

- Ficam preservadas as exigências do órgão regional de
fiscalização do exercício profissional de engenharia e de
arquitetura.
Art. SQ - Compete ao Poder Executivo gerir, administrar e
desenvolver o programa, sob a coordenação da Secretaria de
Estado da Habitação.
Art. 4g - No planejamento e execução do PROMORAR, serão

observadas as seguintes diretrizes:
- articulação do Estado com órgãos ou entidades da

administração pública federal e municipal;
II - promoção e apoio à participação da comunidade;
III - elaboração de projetos que visem á redução do custo

da construção, sem perda das características de saúde e
funcionalidade.
Art. 5 - Para execução do PROMORAR, o Estado poderá
celebrar convênios com a União, municípios e entidades de
direito público e privado, procurando eliminar exigências e
taxas, reduzindo encargos e propiciando, através dessas
entidades, a assistência aos projetos e sua execução por
arquitetos, engenheiros e técnicos de 2Q grau, legalmente
habilitados e em suas áreas de competência.
Art. B - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 7g - Esta lei entra em vigência na data de sua

publicação.
Art. 8 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.442/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.442/93. do Deputado Homero Duarte
que declara de utilidade pública a Caixa Escolar Maria do
Carmo Magalhães, da Escola Estadual de Educação Especial
Esperança, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado
nos turnos regimentais, na forma proposta.
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 art. 270, § 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.442193
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Maria do Carmo
Magalhães. da Escola Estadual de Educação Especial
Esperança, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Caixa
Escolar Maria do Carmo Magalhães. da Escola Estadual de
Educação Especial Esperança, com sede no Município de
Ai fenas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.571/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.671/93, do Deputado José Leandro, que
declara de utilidade pública o Clube de Diretores Lojistas
de Coronel Fabriciano, com sede no Município de Coronel
Fabriclano, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao
vencido no lQ 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 art. 270, f lg, 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 NQ 1.671/93
Declara de utilidade pública o Clube de Diretores Lojistas

de Coronel Fabriciano, com sede no Município de Coronel
Fabr i ci ano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo
Vasconcel los.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.922194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.922/94, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Tupi, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emendas.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.922/94
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do
Bairro Tupi, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina do Bairro Tupi, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los. -
PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 5/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A Representação Popular ng 5/94 foi encaminhada por escrito
e assinada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho - 3a Região, Dr. Antônio Carlos Penzin Filho.
Publicada em 7/5/94, a representação foi remetida a esta

Comissão para ser objeto de exame e parecer, nos termos do
art. 155, c/c o art. 115, e do art. 103, X, "e c/c o art.
101. XIII, do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A representação popular em exame aponta a existência de
irregularidades no acordo trabalhista firmado entre o Srs.
Cláudio Lage Botelho, Clodoaldo João Duarte, Edson Amorim de
Paula, Francisco Murilo de Carvalho e Maria das Graças
Cirino Franca (reclamantes) e a TRANSMETRO (reclamada),
partes do Processo nQ 2.987/91, em curso na 8 Junta de
Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte.
A primeira irregularidade informada pelo Ministério Público

do Trabalho é a inexistência de autorização legislativa para
a realização da transação, o que viola o principio da
legalidade, basilar no direito administrativo e consagrado
na Constituição do Estado, passível de ser traduzido nestes
termos: na administração pública, só é licito fazer o que a
lei autoriza.
Decorrente da transação realizada, outra irregularidade foi
cometida, pois o acordo foi utilizado como fundamento para
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pagamento imediato ao reclamante, em discordância com o
estabelecido no art. 100, fl l Q e 2Q, da Constituição da
República, iniciativa que preteriu outros credores
regulamente inscritos.
Em face das irregularidades verificadas, a Coordenadoria de

Direitos Coletivos,- Difusos e do Meio Ambiente do Trabalho,
órgão do Ministério Público do Trabalho, instaurou inquérito
para a apuração de responsabilidades.
O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho -
3a Região, além de encaminhar a representação popular a esta
Casa, remeteu cópias do processo ao Ministério Público
Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, órgãos
competentes para, nos âmbitos judicial e administrativo,
fazer apurações, buscar o ressarcimento ao erário e propor
punições aos responsáveis pelas irregularidades.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo envio, á Mesa, da

Representação Popular nQ 5/94 para conhecimento do Plenário,
tendo em vista que o respectivo processo já foi remetido aos
órgãos competentes para investigação e julgamento das
irregularidades.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Marcos Helênio. relator -
Roberto Amaral - Agostinho Patrus.

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO POPULAR No 6/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A Representação Popular 

no 
6/94 foi encaminhada por escrito

e assinada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho - 3 Região, Or. Antônio Carlos Penzin Filho.
Publicada em 7/5/94, a representação foi remetida a esta

Comissão para ser examinada e receber parecer, nos termos do
art. 155, c/c o art. 115, e do art. 103, inciso X, alinea
"e", c/c o art. 101, inciso XIII, do Regimento Interno desta
Casa. -

Fundamentação
A representação popular em exame aponta a existência de
irregularidades no acordo trabalhista firmado entre a Sra.
Andréa Ralmunda Soares, os Srs. Hélio Luiz Vieira e Claver
Amâncio de Oliveira (reclamantes) e a TRANSMETRO
(reclamada), partes do Processo flQ 1.518/93, em curso na 9
Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte.

 

A primeira irregularidade mencionada pelo Ministério
Público do Trabalho é a inexistência de autorização
legislativa para a realização da transação, o que viola o
principio da legalidade, basilar no direito administrativo,
consagrado na Constituição do Estado, passivel de ser
traduzido nestes termos; na administração pública, só é
licito fazer o que a lei autoriza.

 

Decorrentes do acordo realizado, duas outras
irregularidades foram cometidas, segundo o Ministério
Público do Trabalho. Por um lado, o poder público renunciou
à prescrição da ação, ocorrida em seu favor e caracterizada
pela decorrência de mais de dois anos da extinção do
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contrato de trabalho, o que foi argüido na defesa
apresentada. Por outro lado, o acordo foi utilizado como
fundamento para pagamento imediato ao reclamante, em
desacordo com o estabelecido no art. 100, fl 1 Q e 2Q, da
Constituição da República, iniciativa que preteriu outros
credores regularmente inscritos.
Em face das irregularidades verificadas, a Coordenadorla de

Direitos Coletivos, Difusos e do Meio Ambiente do Trabalho,
órgão do Ministério Público do Trabalho, instaurou inquérito
para a apuração de responsabilidades-
0 Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho -

3a Região, além de encaminhar a representação popular a esta
Casa, remeteu cópias do processo ao Ministério Público
Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, órgãos
competentes para, nos âmbitos judicial e administrativo,
fazer apurações, buscar o ressarcimento ao erário e propor a
punição dos responsáveis pelas irregularidades.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo envio, à Mesa, da

Representação Popular ng 6/94 para conhecimento do Plenário,
tendo em vista que o respectivo processo já foi remetido aos
órgãos competentes para investigação e julgamento das
irregularidades.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênlo, relator -

Roberto Amaral - Agostinho Patrus.
PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 7/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A Representação Popular nQ 7/94 foi encaminhada por escrito
e assinada pelo Procurador-Chefe substituto da Procuradoria
Regional do Trabalho - 3a Região, Or. Eduardo Maia Botelho.
Publicada em 7/5/94, a representação foi remetida a esta

Comissão para exame e parecer, nos termos dos arts. 155, c/c
o art. 115, e 103, X, 'e', c/c o art. 101, XIII, do
Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A representação popular em exame aponta a existência de
irregularidades no acordo trabalhista firmado entre o Sr.
Elias Pereira de Souza (reclamante) e a TRANSMETRO
(reclamada), partes do processo RO - 0002/93. em curso na
15 Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte.
A primeira irregularidade informada pelo Ministério Público

do Trabalho é a inexistência de autorização legislativa para
a realização da transação, o que viola o principio da
legalidade, basilar no direito administrativo e consagrado
na Constituição do Estado, passível de ser traduzido nestes
termos: na administração pública, só é licito fazer o que a
lei autoriza.
Decorrente da transação realizada, outra Irregularidade foi
cometida, pois o acordo, mesmo sem homologação, foi
utilizado como fundamento para pagamento imediato ao
reclamante, em discordância com o estabelecido no art. 100,
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 lo e 2 , da Constituição da República, Iniciativa que

preteriu outros credores regulamente Inscritos.
Em face das irregularidades verificadas, a Justiça do
Trabalho declarou a nulidade do acordo, enquanto a
000rdenadoria de Direitos Coletivos, Difusos e do Meio
Ambiente do Trabalho, órgão do Ministério Público do

Trabalho, instaurou Inquérito para a apuração de

responsabilidades.
O Procurador-Chefe substituto da Procuradoria Regional do
Trabalho - 3a Região, além de encaminhar a representação
popular a esta Casa, remeteu cópias do processo ao
Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do
Estado, órgãos competentes para, nos âmbitos judicial e
administrativo, fazer apurações, buscar ressarcimento ao
erário e propor punições aos responsáveis pelas

irregularidades.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pelo envio, à Mesa, da
Representação Popular nQ 7/94 para conhecimento do Plenário,
tendo em vista que o respectivo processo já foi remetido aos
órgãos competentes para investigação e julgamento das
Irregularidades.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Agostinho Patrus - Roberto Amaral.
PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO POPULAR PIQ 8/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A Representação Popular nQ 8/94 foi encaminhada por escrito
e assinada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho - 3a Região, Dr. Antônio Carlos Penzin Filho.
Publicada em 7/5/94, a representação foi remetida a esta
Comissão para ser objeto de exame e parecer, nos termos do
art. 155, c/c o art. 115, e do art. 103, inciso X, alínea
"e", c/c o art. 101, inciso XIII, do Regimento Interno desta
Casa.

Fundamentação
A representação popular em exame aponta a existência de
irregularidades no acordo trabalhista firmado entre o Sr.
Marcelo de Melo Vidal (reclamante) e a TRANSMETRO
(reclamada), partes do Processo nQ 1.290/93, em curso na 13a
Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte.
A primeira irregularidade informada pelo Ministério Público

do Trabalho é a inexistência de autorização legislativa para
a realização da transação, o que viola o principio da
legalidade, basilar no direito administrativo e consagrado
na Constituição do Estado, passível de ser traduzido nestes
termos: na administração pública, só é licito fazer o que a
lei autoriza.
Decorrente da transação realizada, outra irregularidade foi
cometida, pois o acordo, mesmo sem homologação, foi
utilizado como fundamento para pagamento imediato ao
reclamante, em discordância com o estabelecido no art. 100,
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1 Q e 2 , da Constituição da República, iniciativa que
preteriu outros credores regularmente inscritos.
Em face das irregularidades verificadas, a Justiça do
Trabalho declarou a nulidade do acordo, enquanto a
Coordenadoria de Direitos Coletivos. Difusos e do Meio
Ambiente do Trabalho, órgão do Ministério Público do
Trabalho, instaurou inquérito para a apuração de
responsabilidades.
O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho -
3a Região, além de encaminhar a representação popular a esta
Casa, remeteu cópias do processo ao Ministério Público
Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, órgãos
competentes para, nos âmbitos judicial e administrativo,
fazer apurações, buscar o ressarcimento do erário e propor
punições aos responsavéis pelas irregularidades.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo envio, á Mesa, da

Representação Popular nQ 8/94 para conhecimento do Plenário,
tendo em vista que o respectivo processo já foi remetido aos
órgãos competentes para investigação e julgamento das
irregularidades.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Celio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Agostinho Patrus - Roberto Amaral.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA 5689 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE AGOSTO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz,
Elmiro Nascimento e Tarcisio Henriques

SUMÁRIO: ABERTURA - ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Interrupção e reabertura da reunião - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- Às 141h15mln, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Boné Guedes - Sebastião Helvéclo - Amilcar
Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alvaro Antônio - Ambrõslo Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Durão - Cléuber Carneiro -
Cóssirno Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - José
Braga - José Laviola - - José Renato - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Milton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Sebastião
Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado Tarcísio Henriques) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Márcio Miranda, 2o-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe neste momento
os trabalhos ordinários, nos termos do f lQ do arU 23 do
Regimento Interno, para receber o Dr. Hélio Costa, candidato
ao Governo do Estado pelo Movimento Popular Progressista, da
coligação PP, PFL e PPR, em prosseguimento ao Ciclo de
Debates "Eleições 94", promovido por esta Assembléia e pelo
Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas
Gerais - CEPO.
- A ata do prosseguimento do Ciclo de Debates "Eleições 94"

será publicada em outra edição.
Reabertura da Reunião
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o Sr. presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Estão
reabertos os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo oradores Inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 80 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de
julho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco
Ramalho e Ambrõsio Pinto, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo
Freitas, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A seguir, o Presidente lê
correspondência recebida da Câmara Municipal de São Gotardo,
da Confederação Brasileira de Judô, do Colegiado da Escola
Estadual Alda Mota Batista, da Secretaria da Cultura e da
Secretaria da Educação. Encerrada a la parte da reunião, o
Presidente passa à 2a parte da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia, O Deputado Ambrõsio Pinto emite
pareceres pela aprovação, no 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.681/93, e, no lg turno, dos Projetos de Lei ns 1.527/93,
1.970, 1.982 e 1.985/94, este na forma do Substitutivo nQ 1.
O Deputado Francisco Ramalho emite parecer pela aprovação,
no 2g turno, dos Projetos de Lei ngs 1.684/93 na forma do
vencido no lg turno e 1.933/94, e, no lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.665/93. A Deputada Maria José Haueisen emite
pareceres pela aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei
nQs 1.748, 1.785/93, este com a Emenda ng 1, e 1.967/94 na
forma do vencido no lQ turno, e, no lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.277/93. Submetidas a discussão e votação, cada uma
por sua vez, são aprovadas as proposições. Logo após, o
Presidente coloca em discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.243, 1.651, 1.680 e
1.780/93, os quais são aprovados. 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, 9 de agosto de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Ambrõsio
Pinto - Maria José Naueisen.
ATA DA 132 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia seis de julho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das



Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Roberto Amaral,
8aldonedo Napoleão, Marcos Helênio, João Marques, José
Renato e Sebastião Costa, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental e registradas as presenças dos
Deputados Romeu Queiroz e Dilzon Meio, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda â leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
tem por finalidade apreciar as matérias da pauta. Encerrada
a la parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do
Dia. Com a palavra, os Deputados José Renato e Roberto
Amaral emitem pareceres sobre os Projetos de Lei nos
1.995/94 e 1.997/94, respectivamente, concluindo pela
aprovação das matérias supracitadas no 2Q turno, na forma
proposta- Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Ainda com a palavra, o
Deputado Roberto Amaral emite parecer mediante o qual
conclui pela rejeição do Substitutivo ng 1 ao Projeto de
Resolução ng 2.100/94. Submetido a discussão e votação, é O
parecer aprovado, com declaração de voto contrário do
Deputado Marcos Helênio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a reunião conjunta da Mesa da
Assembléia e desta Comissão, a se realizar nesta data, às
171h30mln, no Salão Nobre, com a finalidade de se proceder à
entrega do relatório finai das audiências públicas
realizadas no ano de 1994 ao Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia. Secretário do Planejamento e Coordenação Geral
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994-
José Ferraz, Presidente - Maria José Haueisen - João

Marques - Elmiro Nascimento - Célio de Oliveira - Roberto
Amaral - José Militão.
ATA DA 133a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas e trinta minutos do dia seis de julho de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, João Marques,
Roberto Amaral e Maria José Hauelsen (substituindo esta ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Encontram-se presentes também os Deputados
José Ferraz, Elmiro Nascimento e José Militão, membros da
Mesa da Assembléia. Havendo número regimental e nos termos
do art. 121, 2g, do Regimento Interno, o Deputado José
Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João Marques
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apresentar o demonstrativo estatistico sobre a atuação da
Casa no primeiro semestre do corrente ano e entregar ao
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral do Estado de
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Minas Gerais, Or. Antônio AugUsto Junho Anastasla, o
relatório conclusivo sobre as audiências públicas realizadas
em diversas regiões do Estado- Dando continuidade aos
trabalhos, a Presidência registra a presença do Dr. Jose
Osvaldo Lasmar, Superintendente Financeiro da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral, e do Or. Matheus de
Carvalho, Diretor da Superintendência Central de Orçamento
daquele órgão. Em seguida, passa à leitura do demonstrativo
estatístico das atividades da Casa neste primeiro semestre
de 1994. Prosseguindo, o Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Célio de
Oliveira, entrega o relatório sobre as audiências públicas
ao Or. Antônio Augusto Junho Anastasia, que, em nome do
Poder Executivo, enaltece a iniciativa da Assembléia
Legislativa de realizar esforço concentrado com o objetivo
de levar aos mais distantes rincões deste Estado a
preocupação do Governo com o desenvolvimento global. Informa
ainda haver uma recomendação expressa do Governador para se
atenderem as propostas populares que serão incluídas no
orçamento de 1995. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e dos
demais convidados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Agostinho
Patrus - Hely Tarquinio - Marcos Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.016194

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe foi encaminhado a esta Casa
Legislativa pelo Presidente do egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais e tem por escopo dispor sobre os
planos de carreirados servidores do Poder Judiciário,
instituídos pela Lei nQ 10.593, de 7/1/92.
Publicado em 11/5/94, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para ser objeto de apreciação, nos
termos do art. 195 do Regimento Interno.
Com fulcro nos arts. 274. 1, e 129, III. do Regimento
Interno, os Deputados José Militão e Romeu Queiroz
apresentaram em Plenário requerimentos em que solicitam seja
atribuído regime de urgência à tramitação da matéria e seja
esta apreciada em reunião conjunta, pleito que foi, de
pronto, aprovado.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da
proposição quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, atendendo ao disposto no art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em tela objetiva alterar os planos de
carreira dos servidores do Poder Judiciário, instituídos
pela Lei nQ 10.593, de 7/1/92. Outras medidas também se
inferem do projeto em pauta, pertinentes à transformação e à
criação de cargos, à gratificação dos servidores e à
respectiva remuneração.
Constitui exigência constitucional expressa a competência
da Assembléia Legislativa de dispor sobre a matéria em
apreço, "ex VI do disposto no arU 61, VIII e IX, da
Constituição Estadual.
Outra regra constitucional a ser observada está inserida no
art. 66, IV, "b" da Carta mineira, que outorga ao Tribunal
de Justiça, por seu Presidente, a Iniciativa privativa para
a deflagração do processo legislativo no tocante à matéria
que ora se examina.
Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, que
julgou Inconstitucional a ascensão como forma de evolução
funcional, a proposição em pauta visa, precipuamente, a
modificar o art. 7Q da Lei nQ 10.593, de 7/1/92, adequando-o
ao nosso ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, é
proposta uma nova sistemática de progressão na carreira,
conforme se depreende dos arts. 3Q, 4Q, SQ e 6Q do projeto.
A nova redação proposta para o art. 7Q da Lei nQ 10.593, de
1992, prevê que o desenvolvimento do servidor efetivo na
carreira se fará por progressão, por promoção horizontal e
por promoção vertical, cumpridas as exigências legais.
A progressão e a promoção são institutos criados como forma
de estímulo ao servidor, segundo os critérios de antiguidade
e merecimento. Referentemente à instituição destas formas de
provimento, o projeto em tela está em consonância com as
diretrizes contidas na Lei nQ 10.961. de 1992, que prevê a
observância pelos Poderes Judiciário e Legislativo das
diretrizes estabelecidas para a Instituição dos planos de
carreira do pessoal civil do Poder Executivo, contidas na
referida lei.
Quanto à promoção vertical, cumpre-nos tecer algumas
considerações. Consiste esta na passagem do servidor
posicionado no último nível da classe inicial de uma
carreira para o nível inicial de cargo da classe subseqüente
na mesma carreira, prevista como complementar da anterior,
desde que comprovada a habilitação exigida.
O inciso II do 2Q do art. 5Q do projeto, porém, prevê a
hipótese de movimentação do servidor posicionado no nível II
do cargo de Oficial de Apoio Judicial B para o padrão
inicial de Técnico de Apoio Judicial, no que se refere à
carreira de servidores da Justiça de Ia Instância.
Data venia", corroboramos o entendimento de que O

dispositivo em apreço padece de irremediável eiva de
inconstitucionalidade, uma vez que pretende possibilitar o
ingresso do servidor em outra carreira diversa daquela na
qual ingressou por concurso.
Destarte, apresentamos, ao final, as Emendas nQ 1, que
suprime o referido dispositivo, e nQ 2, que visa a retirar
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do inciso 1 do art. 4Q a expressão "de Técnico de Apoio
Judicial 1, II, III e IV" corno integrante da carreira de
Apoio Judicial de ia Instância.
Propomos, ainda, a Emenda ng 3, que visa a modificar a
redação do f 7Q do art. Sg, adequando-o a Lei no 9.532, de
30/12/87, que estabelece o período de dez anos para obtenção
do direito de aposti lamento. Na esteira desse entendimento,
deixamos de acolher a sugestão do Deputado Célio de
Oliveira, que objetivava reduzir o período de que trata o

?Q do arU 5Q.
Finalmente, em obediência ao art. 32 da Constituição
mineira, que assegura ao servidor público isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder, apresentamos a Emenda ng 4 a
fim de igualar os índices relativos aos padrões DGTM e DOTA
ao índice relativo ao padrão DGTJ, sendo os primeiros
correspondentes aos cargos de Diretor-Geral do Tribunal de
Justiça Militar e de Diretor-Geral do Tribunal de Alçada.
Analisados, pois, os aspectos jurídico-constitucionais
concernentes ao projeto de lei em exame e em face da
autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada
ao Poder Judiciário pela Constituição Estadual (art. 97.
"caput'). apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei ng 2.016/94 juntamente com
as Emendas ngs 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Suprima-se o Inciso II do f lg do art 5g.

EMENDA No 2
O inciso 1 do art. 4g passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4g - . . .......................
- de Apoio Judicial, integrada pelas classes de Oficial

de Apoio Judicial A e B;"
EMENDA NO 3

O 7Q do art. Sg passa a ter a seguinte redação:
"Art. Sg - . . ........................
§ 7g - Aos atuais Escreventes que estejam executando as
funções de Escrivão Judicial há mais de 10 (dez) anos na
data desta lei fica assegurado o direito de continuar a
receber a diferença de remuneração, inclusive na
inatividade.".

 EMENDA NQ 4
No Anexo IX, substituam-se os índices relativos aos padrões

DGTM e DOTA pelo índice 13,9863.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, o

projeto de lei em epígrafe altera os planos de carreira dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.
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 1
Publicada em 11/5/94, foi a matéria, que deverá tramitar em
regime de urgência e ser analisada em reunião conjunta de
comissões, distribuída à Comissão de Administração Pública
para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A criação e a estruturação adequada de carreiras, isto é,
de agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade,
aparecem na esfera da administração pública como instrumento
de inestimável valor para a obtenção de maior dedicação e.
conseqüentemente, maior eficácia por parte dos servidores.
Ao instituir os planos de carreira, o poder público fixa,

mediante regras definidas, os horizontes para o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento funcional dos
servidores, contribuindo dessa forma para que sejam
observados os princípios doutrinários e as diretrizes
constitucionais que informam a matéria, especialmente os
princípios a que se referem os Incisos 1 a V do f 1Q do art.
30 da Constituição Estadual-
Justifica-se a apresentação da proposição em exame, segundo

seu autor, pela necessidade de que sejam adequadas as normas
estaduais à decisão do Supremo Tribunal Federal nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 245-7 e 231-7, nas
quais se fixa jurisprudência contrária à forma de provimento
derivado denominada acesso, ou ascensão, uma vez que o
Ingresso em carreira "só se fará na classe inicial e pelo
concurso público de provas ou de provas e títulos". Fica
permitida, porém, a promoção, que consiste na passagem à
classe subseqüente da mesma carreira, observados os
requisitos legais.
Dessa forma, em linhas gerais, o projeto encontra-se

adequado às normas administrativas que orientam a matéria,
sendo recomendada a sua aprovação.
Apresentamos, com vistas ao aprimoramento do projeto, as
Emendas nQs 5 a 18.
Tais proposições, que introduzem matéria de natureza
administrativa, mostram-se necessárias e convenientes à
melhor atuação do poder público, já que procuram valorizar o
servidor e, conseqüentemente, o seu trabalho.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.016/94 com as Emendas ns 1 a 4, apresentadas na
Comissão de constituição e Justiça, e as Emendas nQs 5 a 18,
a seguir redigidas.

EMENDA Ng 5
Acrescente-se onde convier;
"Art. .... - Ficam criados no Anexo II do Projeto de Lei n
2.016/94 55 (cinqüenta e cinco) cargos de Técnico
Judiciário, elevando-se de 84 (oitenta e quatro) para 134
(cento e trinta e quatro) o número de cargos de Técnico
Judiciário "A', TA-OS (grau superior), e de 9 (nove) para 14
(quatorze) o número de cargos de Técnico Judiciário "B", TA-
GS (grau superior), procedendo-se aos ajustes necessários no
anexo.
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EMENDA Nç 6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... ~ Os cargos de Diretor Administrativo do Fórum

Lafayette e Coordenador de Serviço, JPI-CH-A14, constantes
no Anexo IV da Lei nQ 10.856, de 5/8/92, serão de
recrutamento limitado, devendo ser preenchidos por servidor
da Carreira de l Instância, mediante indicação do Diretor
do Foro ou do Presidente do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único - Os servidores atualmente em

disponibilidade remunerada, que exercem a opção prevista no
art. 2Q da Lei nQ 9.776 serão designados para responder pelo
cargo mencionado no "caput" do artigo.".

EMENDA NQ 7
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam criados nos respectivos anexos da Lei n

11.098, de 11 de maio de 1993:
- 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa, TA-DAS-09, PJ-S-

02. de provimento em comissão e de recrutamento amplo e 10
(dez) cargos de Assistente Especializado, TA-EX-04, PJ-A23;
II - 1 (um) cargo de Coordenador de Área, TA-DAS-10, PJ-S-

03.".
EMENDA Ng 8

Suprima-se o inciso 1 do 2Q do art. 11, renumerando-se os
demais.

EMENDA NO 9
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte
"Art. 11 - .....................
# 3 - Os valores da gratificação especial criada no art.

2Q da Lei nQ 9.403. de 11 de maio de 1987, são de 19,3%
(dezenove inteiros e três décimos percentuais) para o cargo
de Símbolo 5-01 - Diretor-Geral, de 18% (dezoito por cento)
para os cargos de Símbolo 5-01, de 15% (quinze por cento)
para os cargos de Símbolo 5-02 e de 14% (quatorze por cento)
para os cargos de Símbolos 5-03 e 5-04, calculados sobre os
respectivos vencimentos, sendo extintos os percentuais
excedentes aos acima listados e observado, na sua
incorporação aos vencimentos, o teto previsto no art. 10 da
Lei nQ 10.539, de 5 de dezembro de 1991.".

EMENDA NQ 10
Acrescente-se onde convier:
» Art. ._. - Fica assegurado ao servidor que requerer

aposentadoria, estiver posicionado no nível IV dos cargos
das classes de Agente Judiciário, Oficial de Apoio
Judiciário, Técnico de Apoio Judicial e Técnico Judiciário e
contar pelo menos 30 (trinta) anos de serviços prestados ao
Poder Judiciário o direito à promoção ao padrão de
vencimento mais elevado daquele nível, do cargo efetivamente
ocupado.".

EMENDA NQ 11
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - O Técnico de Apoio Judicial fica sujeito à mesma

jornada de trabalho fixada para os demais servidores que não
exercem cargo em comissão, observados os padrões de
vencimentos estabelecidos no Anexo IX desta lei.".
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EMENDA Ng 12
Acrescente-se o seguinte inciso IV ao parágrafo único do

art. 6Q:
Art. 6Q -
Parágrafo único - . - ....................
IV - ocupante de função pública referido no inciso III,

cujo tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário foi
considerado para fins de declaração de sua estabilidade.".

EMENDA NQ 13
Acrescente-se ao art. 5g o seguinte f SQ:
"Art. 5 - . . .....................................
8Q - O servidor que estiver exercendo a substituição a

que se refere o parágrafo anterior por um período Inferior a
5 (cinco) anos e superior a 3 (três) anos, consecutivos ou
alternados, fará jus á diferença de remuneração mencionada
no dispositivo, na proporção de 20% (vinte por cento) por
ano de efetivo exercício em substituição.".

EMENDA NQ 14
Acrescente-se onde convier:
"Art. ._. - Fica assegurado, excepcionalmente, aos atuais

servidores efetivos ocupantes do cargo de Oficial de Apoio
Judicial A. com grau superior de escolaridade comprovado por
meio de diploma devidamente registrado, em qualquer área de
conhecimento, que tenham pelo menos 5 (cinco) anos de
exercício em Secretaria de Juizo o direito a concorrer à
promoção vertical ao cargo de Oficial de Apoio Judicial 6.
Parágrafo único - Aos servidores mencionados no artigo será

dispensado o posicionamento no nível IV do cargo de Oficial
de Apoio Judicial A.".

EMENDA Ng 15
Dê-se aos incisos 1, II e III do art. 12 a seguinte

redação:
"Art. 12 - ......................................
- Pontualidade/assiduidade: 0,4;

II - Dedicação/eficiência; 0.4;
III - Produtividade/qualidade do trabalho; 0.6.".

EMENDA NQ 16
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica assegurado, a partir da vigência desta

lei, aos Oficiais de Justiça Avaliadores e aos Comissários
de Menores, o direito á percepção de adicional de 30%
(trinta por cento) a titulo de periculosidade, calculado
sobre o vencimento do cargo, nos termos do art. 13 da Lei ng
10.856, de 5 de agosto de 1992.".

EMENDA NQ 17
Acrescente-se o seguinte f 2g ao art. 6Q, passando o
parágrafo único a 1Q:
"Art. 6Q - ...............................................

- O tempo de serviço prestado exclusivamente ao Poder
Judiciário, comprovado por documentação que serviu para
declaração de estabilidade, nos termos do art. 15 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado de Minas Gerais, será considerado para efeito de
posicionamento na carreira a partir da vigência desta lei.".
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EMENDA NQ 18
Na nova redação dada ao art. 7Q da Lei nQ 10.693, de
17/1/92. pelo art. 3g desta lei, acrescente-se o seguinte

"Art. 3Q - .
- Para a primeira promoção vertical prevista no

poderão concorrer os servidores estáveis ocupantes de cargo
de provimento efetivo, dispensando-se a exigência de
posicionamento no último nível de cada grau de escolaridade
nas comarcas em que não houver servidor nessa condição..
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Jorge Eduardo - José Renato - Ermano Batista - Adelrno
Carneiro Leão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhada a esta Casa Legislativa pelo Presidente do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a
proposição em epigrafe altera os planos de carreira dos
servidores do Poder Judiciário, instituídos pela Lei n
10.593, de 7/1/92.
Publicada em 31/5/94, foi a matéria distribuída ás
comissões competentes para ser apreciada em regime de
urgência, nos termos regimentais.
Apôs o exame da proposição pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, apresentando as Emendas
ngs 1 a 4, foi a matéria apreciada pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação,
apresentando as Emendas ngs 5 a 18.
Passamos agora a analisar a matéria, nos termos do art.
103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação
Por seu intermédio, tem-se por objetivo alterar os planos

de carreira dos servidores do Poder Judiciário, sendo que as
despesas decorrentes da execução da futura lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado, não causando, portanto, impacto no
orçamento estadual
O projeto está em consonância com a legislação em vigor,

merecendo prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.016/94 com as Emendas ngs 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas nos 5 a 18, da Comissão
de Administração Pública.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Célia de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Agostinho Patrus - José Renato.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NQ 24/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a Organização da Procuradoria Geral da Fazenda
Estadual, sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual
e dá outras providências.
No iQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 2 a

5 e as subemendas que receberam o nQ 1 às Emendas ns 1 e 6,
ficando prejudicada a Emenda nQ 10 e rejeitadas as Emendas
ns 7 a 9 e li.
Agora, volta a matéria a ser examinada por esta Comissão,
no 2Q turno, cabendo-nos elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a matéria não encontra óbice,

do ponto de vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
As despesas decorrentes da execução da lei proposta serão
cobertas por crédito suplementar, cuja abertura é por ela
autorizada, observado o disposto na Lei nQ 4.320 (federal),
de 17/3/64.
O projeto em tela está de acordo com a legislação sobre
finanças públicas, merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nQ 24/93. no 2Q turno, na forma do vencido no
1Q turno.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Marcos Helênio - Hely Tarquinio.

Redação do Vencido no lç Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 24193

Organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe
sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá
outras providências.

Titulo 1
Disposições Preliminares

Art. l - Esta lei dispõe sobre a estrutura da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, define sua
organização e competência, dispõe sobre o regime jurídico
dos Procuradores da Fazenda Estadual e dá outras
providências.
Art. 2 - São princípios institucionais da Procuradoria-

Geral da Fazenda Estadual a unidade, a indivisibilidade e a
Independência funcional

Título II
Da Vinculação e Competência

Art. 3 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual,
instituição pertencente á estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Fazenda, exerce funções essenciais à Justiça,
nos termos da Constituição Federal, competindo-lhe
privativamente em matéria tributária:

- representar o Estado de Minas Gerais, dentro e fora de
seu território, perante qualquer Juizo ou Tribunal, ou por
determinação do Governador ou do Secretário de Estado da
Fazenda, em qualquer ato;
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II - defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e
passivamente, os atos e as prerrogativas do Governador e do
Secretário de Estado da Fazenda;
III - preparar informações em ação direta de
inconstitucionalidade a serem prestadas pelo Governador do
Estado;
IV - sugerir e minutar ação direta de
inconstitucionalidade, quando a legitimação recair no inciso
V do art. 103 da Constituição Federal;
V - elaborar informações ao Poder Judiciário em mandado de
segurança e "habeas data" Impetrados contra o Governador do
Estado, o Secretário de Estado da Fazenda e autoridade a ele
subordinada;
VI - examinar mandado ou sentença judicial e orientar
autoridade fazendária quanto a seu cumprimento;
VII - representar a Fazenda Estadual perante órgão julgador

administrativo;
VIII - propor medida que julgar adequada à uniformização da

jurisprudência administrativa;
IX - emitir parecer em consulta formulada por órgão da

administração direta;
X - emitir parecer em procedimento de dação em pagamento,
transação, remissão e anistia;
XI - assessorar e orientar a Secretaria de Estado da
Fazenda sobre interpretação e aplicação da legislação
tributária;
XII - sugerir alteração de lei ou de ato normativo que
verse sobre matéria tributária ou fiscal;
XIII - praticar atos de defesa dos interesses da Fazenda
Pública Estadual, propondo, quando necessário, procedimento
corretivo;
XIV - exercer o controle de legalidade do lançamento,
inscrever e cobrar a divida ativa tributária do Estado;
XV - zelar, em autos judiciais ou extrajudiciais, pelo
recolhimento dos tributos estaduais;
XVI - desempenhar outras atribuições expressamente

cometidas por lei ou pelo Secretário de Estado da Fazenda,
Titulo III

Da Organização
Capitulo 1
Da Estrutura

Art. 4g - A Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
compreende:

- a administração superior, exercida:
a) pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual;
b) pelo Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual
c) pelo Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa;
d) pelo Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual;
II - as seguintes unidades de execução:
a) Subprocuradoria de Defesa Contenciosa;
b) Procuradorias Regionais da Fazenda Estadual
c) unidades de informação, documentação e de apoio

administrativo, constantes em estrutura complementar
definida em decreto.
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Art. 5g - Os quadros específicos de cargos da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual, sua denominação, quantidade,
forma de recrutamento, símbolos e vencimentos são os
constantes em anexo desta Lei

Capitulo II
Dos Órgãos, Cargos e Atribuições

Seção 1
Do Procurador-Geral da Fazenda Estadual

Art. 6g - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual é nomeado
em comissão pelo Governador do Estado, dentre advogados
maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de notável saber
jurídico, em especial de Direito Tributário, de reputação
ilibada, observados o art. 37, V, da Constituição Federal, e
o art. 23 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Art. 7g - Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual

- em questões que envolvam matéria fiscal e tributária:
a) receber citação em ação de interesse do Estado,
representando-o judicial ou extrajudicialmente, ativa ou
passivamente;
b) determinar a propositura de ação judicial, quando
autorizado pelo Secretário de Estado da Fazenda, e outros
procedimentos necessários à defesa do Estado;
c) dirigir exposição de motivos ao Secretário de Estado da
Fazenda, com sugestão de encaminhamento à decisão do
Governador do Estado, sobre propositura de ação direta de
Inconstitucionalidade de normas federal, estadual ou
municipal
d) examinar anteprojeto de lei, regulamento e demais atos

normativos;
e) prestar assistência jurídica ao Governador do Estado e

ao Secretário de Estado da Fazenda;
f) emitir, mediante aprovação do Secretário de Estado da
Fazenda, parecer com efeito normativo, para prevenir ou
dirimir controvérsia;
g) transigir, desistir e firmar compromisso, quando

autorizado pelo Secretário de Estado da Fazenda;
h) deferir pedido de parcelamento de crédito tributário
inscrito em divida ativa;
II - dirigir, coordenar e controlar as atividades da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
III - designar Procurador em unidade da Procuradoria-Geral

da Fazenda Estadual
IV - convocar eleição para o Conselho da Procuradoria-Geral

da Fazenda Estadual, regulamentando-a em instrução;
V - convocar o Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual
VI - avocar, em qualquer fase do processo ou procedimento,

o patrocínio de causa de interesse da Fazenda Pública;
VII - autorizar suspensão de processo e dispensa de
interposição de recurso;
VIII - propor a abertura de concurso para provimento de

cargos de Procurador da Fazenda Estadual e colaborar na sua
realização;
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IX - requisitar de órgão da administraçãõ pública, cartório
e entidade da administração indireta documento, exame,
diligência e esclarecimento necessário à atuação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
X - manter intercâmbio com as Procuradorias da Fazenda
Nacional, dos Estados, do Distrito Federal, dos municipios e
das autarquias, podendo com elas celebrar convênios que
visem ao atendimento de interesses reciprocos;
XI - zelar pela fiel observância da lei, representando:
a) à autoridade competente, sempre que tiver conhecimento
de sua inexata aplicação;
b) à Corregedoria de Justiça, contra serventuário, auxiliar
de justiça ou jmembro do Poder Judiciário, pelo não-
cumprimento de disposição legal ou regulamentar;
c) ao Ministério Público, para procedimento criminal

cabivel, nos delitos contra a Fazenda Pública Estadual:
d) à autoridade competente, quando necessária a instauração

de inquérito policial;
XII - delegar atribuição.
Parágrafo único - Em seu impedimento ou ausência, o
Procurador-Geral da Fazenda Estadual será substituido
automaticamente, em primeiro lugar, pelo Subprocurador-Geral
da Fazenda Estadual e, no impedimento ou ausência deste,
pelo Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa.

Seção II
Do Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual

Art. 8 - O Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual é
nomeado em comissão pelo Governador do Estado, dentre
Procuradores da Fazenda Estadual
Art. 9g - Compete ao Subprocurador-Geral da Fazenda

Estadual

- exercer a função de Vice-Presidente do Conselho da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
II - exercer as funções de Corregedor;
III - supervisionar as Procuradorias Regionais da Fazenda

Estadual, coordenar e controlar a inscrição e a cobrança da
divida ativa tributária do Estado;
IV - exercer a gerência administrativa e financeira da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
V - elaborar e fazer publicar, até 31 de janeiro e 31 de
Julho de cada ano, a lista de antiguidade dos Procuradores
da Fazenda Estadual
VI - receber, analisar e consolidar os relatórios das

Procuradorias Regionais, avaliando as ocorrências relatadas
e determinando providências corretivas;
VII - elaborar a proposta orçamentária da Procuradoria-

Geral da Fazenda Estadual
VIII - fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
IX - controlar, coordenar e zelar pela execução de convênio

celebrado com órgão público ou entidade;
X - exercer outra atribuição que lhe for conferida pelo
Procurador-Geral da Fazenda Estadual-

Seção III
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 1
Do Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa

Art. 10 - O Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa é
nomeado em comissão pelo Governador do Estado, dentre
Procuradores da Fazenda Estadual
Art. 11 - Compete ao Subprocurador-Geral de Defesa
Contenciosa:

- dirigir e controlar a Subprocuradoria de Defesa
Contenciosa da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
II - prover e coordenar, em qualquer grau de jurisdição, a
representação da Fazenda Pública Estadual nas ações
propostas contra ela;
III - prover e coordenar a representação da Fazenda Pública

Estadual nos graus superiores de jurisdição;
IV - acompanhar e coordenar a preparação de informações em

mandado de segurança e "habeas data' impetrados no foro da
Capital do Estado;
V - prover e coordenar a representação da Fazenda Pública
Estadual, como parte, perante órgão julgador administrativo
fiscal
VI - promover ou avocar, por ordem do Procurador-Geral,
qualquer ação, processo ou solução de controvérsia, no
âmbito da competência da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual
VII - prestar assistência jurídica às Procuradorias
Regionais da Fazenda, provendo-as de subsidios legislativos,
doutrinários e jurisprudenclais;
VIII - exercer outra atribuição que lhe for cometida pelo
Procurador-Geral da Fazenda Estadual

Seção IV
Do Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual

Art. 12 - O Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual constituir-se-á do Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, seu Presidente; do Subprocurador-Geral da Fazenda
Estadual, seu Vice-Presidente; do Subprocurador-Geral de
Defesa Contenciosa, de (um) Procurador Regional da Fazenda e
de 3 (três) Procuradores da Fazenda Estadual, 1 (um) de cada
classe.

lg - O Vice-Presidente do Conselho exercerá as funções de
Corregedor.
f 2Q - O representante dos Procuradores Regionais da
Fazenda e os representantes das classes de Procuradores da
Fazenda Estadual serão eleitos por seus pares, em escrutinio
secreto, no mês de março de cada ano, e terão mandato de 1
(um) ano, admitida a reeleição.
# 3Q - Cada Conselheiro eleito terá o respectivo suplente.

- No caso de vacância do titular e do suplente, haverá
eleição para completar o mandato.
Art. 13 - Ao Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual compete:

- elaborar e votar o seu regimento interno;
Ir - deliberar sobre matéria de interesse da Procuradoria-

Geral da Fazenda Estadual, quando solicitado seu
pronunciamento pelo Procurador-Geral ou a requerimento
fundamentado de outro de seus membros;
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III - propor ao Procurador-Geral alterações na estrutura da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual;
IV - colaborar com o Procurador-Geral, por meio do

Corregedor, no exercício do poder disciplinar relativo aos
Procuradores da Fazenda Estadual, propondo-lhe, sem prejuízo
de sua iniciativa e competência, a aplicação de penas
disciplinares;
V - indicar candidatos a promoção por antiguidade e
organizar lista tríplice para promoção por merecimento, na
carreira de Procurador da Fazenda Estadual.

lg - O Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
reunir-se-á quando convocado por seu Presidente ou por 3
(três) de seus membros.

- O Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
instalar-se-á com o mínimo de 4 (quatro) membros.
# 3g - As decisões do Conselho da Procuradoria-Geral da

Fazenda Estadual serão tomadas sob a forma de deliberação,
por maioria absoluta, salvo nos casos expressos em lei.
# 4g - 0 Presidente do Conselho da Procuradoria-Geral da

Fazenda Estadual votará apenas para efeito de desempate.
- O Procurador-Geral da Fazenda Estadual será

substituído, na Presidência, pelo Subprocurador-Geral da
Fazenda Estadual, ou pelo Subprocurador-Geral de Defesa
Contenciosa, ou pelo Conselheiro mais antigo na carreira de
Procurador da Fazenda Estadual
Art. 14 - Ao Corregedor, auxiliar do Conselho, incumbe:

- colaborar no exercício do poder disciplinar;
II - instalar sindicância, inquérito ou processo

administrativo, remetendo os autos à Corregedoria da
Secretaria de Estado da Fazenda;
III - promover correição nos órgãos de execução da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
IV - acompanhar a atuação do Procurador da Fazenda Estadual

durante o estágio confirmatório, opinando, motivadamente,
pela sua confirmação ou exoneração no prazo de 120 (cento e
vinte) dias antes do término do estágio.

Seção V
Das Procuradorias Regionais da Fazenda Estadual e dos

Respectivos Procuradores Regionais
Art. 15 - As Procuradorias Regionais da Fazenda Estadual
são unidades operacionais de desconcentração da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, às quais compete, no
âmbito de suas circunscrições e em matéria fiscal e
tributária:

- representar a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
em juízo, ativa ou passivamente, como autora, ré,
litisconsorte, assistente ou opoente, bem como perante os
órgãos julgadores administrativos;
II - proceder ao controle da legalidade, à inscrição e à

cobrança da divida ativa tributária;
III - prestar assistência a autoridade fazendária,
inclusive preparando informações em mandados de segurança e
"habeas data";
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IV - informar processo de transação, remissão e anistia de
débito fiscal Inscrito em divida ativa;
V - exercer funções de controle de interesse da Fazenda em
autos judiciais ou extrajudiciais nas Comarcas-sede de
Procuradorias Regionais e prestar assistência nas demais
comarcas, bem como representar o Estado nos recursos em
outros atos judiciais em que sua atuação seja necessária;
VI - elaborar e remeter relatório de suas atividades à
Subprocuradoria-Geral da Fazenda Estadual
VII - manter o controle de processos de inventário,
separação judicial, divórcio, falência, insolvência civil e
concurso de preferência, visando à proteção e ao efetivo
recolhimento de créditos fazendários;
VIII - emitir parecer em pedido de parcelamento de crédito
tributário;
IX - exercer atividades correlatas.
Art. 16 - O Procurador Regional da Fazenda é nomeado em
comissão pelo Governador do Estado, dentre Procuradores da
Fazenda Estadual
Art. 17 - Ao Procurador Regional da Fazenda compete, no

âmbito de sua circunscrição;
- dirigir e controlar as atividades do respectivo órgão;

II - prover e coordenar a atividade relativa à cobrança
amigável ou judicial de crédito tributário, orientando o
trabalho dos Procuradores da Fazenda Estadual e
determinando-lhes, por meio de critérios objetivos, as
atribuições do cargo;
III - cancelar a inscrição em divida ativa, quando
Incorreta ou indevida;
IV - aprovar pareceres emitidos pelos Procuradores da

Fazenda Estadual
V - avocar, por ordem do Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, qualquer ação, processo ou procedimento;
VI - deferir pedido de parcelamento de crédito tributário,
submetendo a decisão, de imediato, à homologação do
Procurador-Geral da Fazenda Estadual
VII - exercer outra atribuição que lhe for cometida pelo
Procurador-Geral ou pelo Subprocurador-Geral da Fazenda
Estadual
Art. 18 - A localização das Procuradorias Regionais da
Fazenda Estadual e o âmbito de sua circunscrição serão
fixados por resolução, mediante proposta do Procurador-Geral
da Fazenda Estadual.

Seção VI
Do Procurador-Consultor da Fazenda

Art. 19 - O Procurador-Consultor da Fazenda é nomeado em
comissão pelo Governador do Estado, dentre Procuradores da
Fazenda Estadual.
Art. 20 - Ao Procurador-Consultor da Fazenda compete a
elaboração de pareceres e de pesquisas de interesse da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, a prestação de
consultoria e de assessoramento especial ao chefe imediato,
bem como a representação do Estado, em matéria tributària,
perante o Conselho de Contribuintes, nas ações propostas
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pela Fazenda ou contra ela e nos graus superiores de
jurisdição.

Seção VII
Dos Procuradores da Fazenda Estadual

Art. 21 - Aos Procuradores da Fazenda Estadual, mediante
distribuição interna de serviço, compete exercer as
atribuições especificadas no art. SQ desta lei, alem de
outras que lhes forem cometidas pela autoridade competente.
Parágrafo único - Os poderes para o foro a que se refere o

art. 3Q desta lei são inerentes à investidura no cargo, não
carecendo, por sua natureza constitucional, de instrumento
de mandato, qualquer que seja a instância, foro ou tribunal.

Título IV
Da Carreira de Procurador da Fazenda Estadual

Capitulo 1
Da Carreira, dos Cargos e do Concurso

Art. 22 - A carreira de Procurador da Fazenda Estadual é
constituída das classes de Procurador da Fazenda Estadual de
ia Classe, Procurador da Fazenda Estadual de 2a Classe e
Procurador da Fazenda Estadual de Classe Especial, sendo o
número de cargos de cada classe o previsto em anexo desta
lei.
Art. 23 - O ingresso na carreira dar-se-á em cargo de
Procurador da Fazenda Estadual de la Classe e dependerá de
aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado
com a participação de representante da Ordem dos Advogados
do Brasil, indicado pelo Conselho Seccional, obedecida, para
nomeação, a ordem de classificação.
Art. 24 - O concurso será realizado, obrigatoriamente,

quando o número de cargos vagos for igual ou superior a 10%
(dez por cento) do número total de cargos da carreira ou
quando o reclamar a necessidade da instituição.

Capitulo II
Da Nomeação, Posse, Exercício e Estágio Confirmatório

Art. 25 - A nomeação, a posse e o exercício do Procurador
da Fazenda Estadual regulam-se pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos civis estaduais.
Art. 26 - Cabe ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual o
ato de designação do Procurador da Fazenda Estadual para
exercício nas unidades de execução previstas no art. 4
desta lei.
Parágrafo único - Feita a designação inicial, o Procurador
da Fazenda Estadual só poderá ser removido, no seu
interesse, após cumprido o prazo do estágio confirmatório e
sem prejuízo da conveniência do serviço.
Art. 27 - Decorrido o prazo de 2 (dois) anos de ingresso na
classe inicial da carreira, se reconhecida sua idoneidade,
zelo funcional, eficiência e disciplina pelo Conselho da
Procuradoria, o Procurador da Fazenda Estadual será
confirmado no cargo.

- Quando o relatório do Conselho, apresentado 60
(sessenta) dias antes do prazo referido neste artigo,
concluir pela não-confirmação do Procurador da Fazenda
Estadual no cargo, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus



-n115

membros, o interessado será cientificado para apresentar
defesa no prazo de 20 (vinte) dias.
§ 2g - Não havendo defesa, o Procurador-geral encaminhará o

expediente ao Secretário de Estado da Fazenda, que o enviará
ao Governador do Estado para exoneração.

- Havendo defesa, o Conselho, pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus membros, reformará ou ratificará a decisão
anterior, sendo que, no caso de reforma, será o Procurador
confirmado no cargo e, no caso de ratificação, terá o
expediente o curso do parágrafo anterior.

Capitulo III
Da Promoção

Art. 28 - As promoções na carreira de Procurador da Fazenda
Estadual serão feitas alternadamente, por antiguidade e por
merecimento, imediatamente após a ocorrência de vaga.
Art. 29 - A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo

exercício na classe, na carreira de Procurador da Fazenda e
no serviço público estadual.

1Q - Ocorrendo empate na classificação por antiguidade,
resolver-se-á pelo maior tempo de serviço público federal e
municipal, e, persistindo o empate, pela idade.

- Em janeiro e julho de cada ano o Subprocurador-Geral
mandará publicar na Imprensa Oficial a lista de antiguidade
dos Procuradores da Fazenda Estadual, por classe, a qual
fará constar em anos, meses e dias o tempo de serviço na
classe, na carreira, no serviço público estadual e no
serviço público em geral.
f 3Q - As reclamações contra a lista de classificação

deverão ser apresentadas no prazo de 10 (dez) dias, contados
da publicação, ao Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual.

- Importará interrupção na contagem de tempo para
promoção por antiguidade o afastamento da função, salvo para
exercício de mandato eletivo, licença para tratamento de
saúde, férias-prêmio, licença-maternidade ou paternidade,
casamento, luto ou desempenho de cargo em comissão na
administração pública direta estadual.
Art. 30 - A promoção por merecimento só ocorrerá após o

cumprimento do estágio confirmatório, e dependerá de lista
tríplice para a vaga, organizada pelo Conselho da
Procuradoria, em sessão secreta, e do lntersticio de 1 (um)
ano de efetivo serviço na classe, salvo se não houver quem
preencha esse requisito.

1Q - O mérito para promoção será aferido pelo Conselho da
Procuradoria, em atenção ao conceito pessoal e funcional do
Procurador da Fazenda Estadual, considerando-se sua conduta
funcional, assiduidade, dedicação, eficiência, contribuição
à instituição, à melhoria dos serviços e o aprimoramento de
sua cultura jurídica.

- Serão incluídos na lista tríplice os nomes votados
pela maioria absoluta, procedendo-se a tantos escrutínios
quantos forem necessários.
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- Na lista de promoção por merecimento poderão constar
menos de 3 (três) nomes, se não houver remanescente da
classe com o requisito do intersticio.

- Não poderá ser indicado á promoção por merecimento o
candidato afastado do efetivo exercido do cargo para
desempenho de funções fora da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual, salvo para exercer cargo em comissão na
administração pública direta estadual.
Art. 31 - Será automaticamente promovido, por merecimento,
na ocorrência da primeira vaga, o Procurador da Fazenda
Estadual que figurar na lista pela terceira vez consecutiva
ou pela quinta vez alternada, na mesma classe e, em caso de
empate, será promovido, em primeiro lugar, o de maior tempo
na carreira
Art. 32 - O Governador do Estado promoverá, no período de
15 (quinze) dias, contados do recebimento do expediente, os
indicados por antiguidade ou merecimento.
Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado

neste artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento.
- Titulo V

Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas
Capitulo 1

Disposições Gerais
Art. 33 - Os Procuradores da Fazenda Estadual, magistrados,
membros do Ministério Público e advogados devem-se
consideração e respeito mútuo.
Art. 34 - O Procurador da Fazenda Estadual, após sua
confirmação no cargo, nos termos do parágrafo único do art.
26 desta lei, somente poderá ser demitido por sentença
judicial ou em conseqüência de procedimento administrativo,
no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Art. 35 - Em caso de infração penal imputada a Procurador
da Fazenda Estadual, deverá a autoridade que dela tomar
conhecimento comunicar o fato ao Procurador-Geral da Fazenda
Estadual
Art. 36 - Os Procuradores da Fazenda Estadual, além
daqueles assegurados noutras legislações, têm ainda os
seguintes direitos e prerrogativas:

- uso de distintivos e vestes talares, de acordo com
modelos oficiais;
II - identidade funcional conforme modelo aprovado pelo

Procurador-Geral da Fazenda Estadual
III - porte especial de arma;
IV - requisitar auxilio e colaboração das autoridades

públicas para o exercício de suas atribuições;
V - sala privativa na sede de órgão administrativo
julgador, bem como vista dos autos de procedimento
tributário administrativo fora da repartição.

Capitulo II
Da Remuneração

Seção 1
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira

Art. 37 - A remuneração do cargo de Procurador da Fazenda
Estadual é constituída do vencimento nos termos do anexo
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desta lei, da gratificação de que trata o art. 39 desta lei
e dos adicionais por tempo de serviço, que serão calculados
sobre a remuneração, integrando-a.
Art 38 - O vencimento do Procurador da Fazenda Estadual
guardará diferença de no máximo 10% (dez por cento) de uma
para outra classe de carreira, a partir do fixado para o
cargo de Procurador da Fazenda Estadual de Classe Especial,
o qual será de valor não Inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do vencimento fixado para o cargo de Procurador-Geral
da Fazenda Estadual . -
Art. 39 - O Procurador da Fazenda Estadual percebe, pelo

exercício de seu cargo, gratificação de 100% (cem por cento)
sobre o respectivo vencimento, a titulo de representação,
que integra a remuneração do cargo.

Seção II
Dos Cargos de Provimento em Comissão

Art. 40 - O vencimento do cargo de Procurador-Geral da
Fazenda Estadual é fixado em lei própria.

1Q - Na fixação do vencimento do cargo de que trata este
artigo será observado ainda o disposto no lQ do art. 39 e
no art. 135 da Constituição Federal.

2g - Os vencimentos dos cargos de Subprocurador-Geral da
Fazenda Estadual e Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa
serão fixados em lei própria.

3Q - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual, o
Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual e o Subprocurador-
Geral de Defesa Contenciosa fazem jus, pelo exercício de
suas funções, à gratificação de 100% (cem por cento) sobre o
respectivo vencimento, a titulo de representação,
Inacumulável com a prevista no art. 39 desta lei.
o 4Q - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual, o

Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual e o Subprocurador-
Geral de Defesa Contenciosa perceberão ainda, a titulo de
gratificação de função, verba de 20% (vinte por cento),
calculada sobre a remuneração, pelo exercício do cargo em
comissão.
Art. 41 - Os vencimentos dos cargos de provimento em

comissão de Procurador Regional da Fazenda e de Procurador-
Consultor da Fazenda serão fixados em lei própria.
Art. 42 - O Procurador Regional da Fazenda e o Procurador-
Consultor da Fazenda farão jus, pelo exercício de suas
funções, à gratificação de 100% (cem por cento) sobre o
respectivo vencimento, a titulo de representação
inacumulável com a prevista no art. 39 desta lei.
Parágrafo único - O Procurador Regional da Fazenda e o
Procurador-Consultor da Fazenda perceberão, ainda, a titulo
de gratificação de função, a verba de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do respectivo vencimento, pelo exercício do
cargo em comissão.

Seção III
De Outras Vantagens

Art. 43 - Serão atribuídas, ainda, ao cargo de Procurador
da Fazenda Estadual e aos cargos em comissão do Quadro
Especifico de Pessoal da Procuradoria-Geral da Fazenda
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Estadual gratificação e vantagem pecuniária de natureza
geral concedidas por lei aos servidores civis do Poder
Executivo.
Art. 44 - Os proventos de aposentadoria ou da
disponibilidade de Procurador da Fazenda Estadual
corresponderão á remuneração atribuída ao da atividade, sem
prejuízo das vantagens pessoais.
Art. 45 - O Procurador da Fazenda Estadual, no exercício de

suas funções fora do território do órgão de exercício, fará
jus a ressarcimento integral de seus gastos com alimentação,
pousada e transporte.

Capitulo III
Das Férias

Art. 46 - O Procurador da Fazenda Estadual gozará de férias
individuais de 25 (vinte e cinco) dias úteis por ano.

- As férias não gozadas por conveniência do serviço
poderão sê-lo, cumulativamente, em período posterior, não
excedendo cada etapa de gozo de dois períodos de 25 (vinte e
cinco) dias úteis cada um.

2 - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos,
um dos quais com duração mínima de 10 (dez) dias úteis, de
acordo com o interesse do serviço.

3Q - Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador da
Fazenda Estadual com autos em seu poder por tempo excedente
ao prazo legal ou em falta com tarefa que lhe tenha sido
previamente atribuída.

Titulo VI
Capitulo 1

Dos Deveres, Proibições e Impedimentos
Art. 47 - E dever do Procurador da Fazenda Estadual:
- cumprir a jornada de trabalho, sendo metade dela na

repartição, em horário definido, e a outra metade em
atividade no foro judicial ou extrajudicial;
II - desincumbir-se diariamente de seus encargos

funcionais;
III - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos,

os serviços a seu cargo;
IV - esgotar os recursos cabíveis, salvo dispensa prévia

fundamentada do Procurador-Geral da Fazenda Estadual ou
daquele a que essa atribuição for delegada;
V - zelar pela boa aplicação dos bens confiados a sua

guarda;
VI - observar sigilo funcional quanto à matéria nos
procedimentos em que atuar;
VII - sugerir providências objetivando o aprimoramento dos
serviços no âmbito de sua atuação;
VIII - aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente;
IX - participar efetivamente das promoções e eventos

técnico-culturais patrocinados pela instituição;
X - não se afastar, preliminarmente ao ato de

aposentadoria, com autos em seu poder por tempo excedente ao
prazo legal, ou em falta, com tarefa que lhe tenha sido
previamente atribuída, ou, ainda, durante a tramitação de
procedimento disciplinar para apuração de falta funcional.
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Art. 48 - É vedado ao Procurador da Fazenda Estadual:
- exercer a advocacia fora de atribuições institucionais,

em processos judiciais e extrajudiciais de interesse direto
do ente público que representa;
II - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões

ou termos desrespeitosos;
III - praticar qualquer ato que macule a Procuradoria-Geral

da Fazenda Estadual ou represente deslealdade para com as
diretrizes da instituição;
IV - valer-se da qualidade do cargo para obter vantagem;
V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre
assunto pertinente às suas funções, salvo quando autorizado
pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual.

Capítulo II
Dos Impedimentos

Art. 49 - E defeso ao Procurador da Fazenda atuar em
processo ou procedimento em que:

- for parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - houver atuado como advogado da parte;
III - houver interesse de cônjuge, parente consangüíneo ou

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;
IV - houver postulado como advogado de qualquer das pessoas

mencionadas no inciso anterior.
Art. 50 - O Procurador da Fazenda Estadual não poderá
participar de comissão ou banca de concurso, intervir no
julgamento e votar sobre organização de lista para promoção
Quando ocorrer qualquer hipótese prevista no artigo
anterior.

Titulo VII
Da Responsabilidade Funcional

Capitulo 1
Do Regime Disciplinar

Art. 51 - Pelo exercício irregular de suas funções, o
Procurador da Fazenda Estadual responde civil, penal e
administrativamente.
Art. 52 - A responsabilidade civil decorre do procedimento
doloso ou culposo, com prejuízo da Fazenda Estadual ou de
terceiro.
Art. 53 - A responsabilidade penal abrange os crimes e
contravenções imputados ao Procurador da Fazenda Estadual,
nessa condição.
Art. 54 - A apuração da responsabilidade administrativa do
Procurador da Fazenda Estadual dar-se-á por meio de
procedimento determinado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Estadual
Art. 55 - A atividade funcional do Procurador da Fazenda
Estadual estará permanentemente sujeita a inspeção, por meio
de correição ordinária ou extraordinária.

1Q - A correição ordinária será feita em caráter de
rotina, para se avaliar a eficiência e a assiduidade no
serviço.
f 2Q - A correição extraordinária será determinada pelo

Procurador-Geral da Fazenda Estadual, com fim especifico de
interesse do serviço, de forma sigilosa.
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3 - A correição extraordinária será determinada pelo
Procurador-Geral da Fazenda Estadual, de oficio, ou sempre
que for proposta pelo Conselho da Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual
Art. 56 - Concluída a correição, ouvido o Conselho da

Procuradoria, o Procurador-Geral da Fazenda Estadual adotara
as medidas cabíveis.

Capítulo II
Das Infrações, Penalidades e Prescrição

Art. 57 - São aplicáveis aos Procuradores da Fazenda
Estadual as seguintes sanções disciplinares:

- advertência;
II - censura;
III - suspensão;
IV - demissão;
V - cassação de aposentadoria.
Art. 58 - As penas previstas no artigo anterior serão

aplicadas;

- a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso
de negligência no exercício das funções do cargo;
II - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de

descumprimento do dever legal;
III - a de suspensão, até 45 (quarenta e cinco) dias, em

caso de reincidência em falta anteriormente punida com
censura;
IV - a de suspensão, de 45 (quarenta e cinco) a 90
(noventa) dias, em caso de inobservância das vedações
impostas por esta lei ou de reincidência em falta
anteriormente punida com suspensão de até 45 (quarenta e
cinco) dias;
V - a de demissão, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio
estatal ou de bens ou valores confiados á sua guarda;
b) improbidade administrativa, nos casos do § 4Q do art. 37

da Constituição Federal;
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou
violação de dever com a administração pública, quando a pena
aplicada for igual ou superior a 2 (dois) anos;
d) Incontinência pública escandalosa que comprometa
gravemente, por habitualidade, a dignidade do cargo e da
instituição;
e) abandono do cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em

razão do cargo;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimento do dever legal,

anteriormente punido com a suspensão prevista no inciso
anterior;
vr - a de cassação de aposentadoria, nos casos de falta
punível com demissão, praticada quando ainda no exercício do
cargo.

l Q - A suspensão importa, enquanto durar, a perda dos
vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao
exercício do cargo.
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f 2Q - Considera-se reincidência, para os efeitos desta
lei, a prática de nova infração dentro de 4 (quatro) anos,
após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto
pena disciplinar.
# 3Q - Considera-se abandono do cargo a ausência do
Procurador da Fazenda Estadual aos serviços, sem causa
justificada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 90
(noventa) dias intercalados, no período de 12 (doze) meses.
Art. 59 - Na aplicação das penas disciplinares, considerar-
se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade
da Infração, as circunstâncias em que foi praticada e os
danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da
instituição.
Art. 60 - As penas de demissão, de cassação de
aposentadoria e de suspensão superior a 45 (quarenta e
cinco) dias serão Impostas pelo Governador do Estado,
mediante processo administrativo; as de suspensão inferior a
45 (quarenta e cinco) dias, de advertência e de censura
serão impostas pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual
segundo procedimentos estabelecidos no Regimento Interno do
Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.
Art. 61 - Prescreverá:
1 - em 1 (um) ano a falta punível com advertência ou

censura;
II - em 2 (dois) anos a falta punível com suspensão;
III - em 4 (quatro) anos a falta punível com demissão e

cassação de aposentadoria.
Parágrafo único - A falta, também prevista na lei penal
como crime, prescreverá juntamente com esta-
Art. 62 - A prescrição começa a correr:

- do dia em que a falta for cometida; ou
II - do dia em que tenha cessado a continuação ou a

permanência nas faltas continuadas ou permanentes.
Parágrafo único - Interrompe a prescrição a instauração de
processo administrativo ou a citação para a ação judicial

Capitulo III
Da Sindicância e do Processo Disciplinar

Art. 63 - A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será
determinada pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual, ou
pelo Conselho da Procuradoria da Fazenda, para apuração de
falta funcional.
Art. 64 - O sindicante colherá as provas por intermédio dos
meios pertinentes, aplicando-se as disposições relativas ao
procedimento disciplinar.
Art. 65 - Na sindicância será obrigatoriamente ouvido o
sindicato, sob pena de nulidade.
Art. 66 - Encerrada a sindicância, o sindicante encaminhará
os autos ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual, propondo
as medidas cabíveis.
Art. 67 - Compete ao Procurador-Geral determinar a
instauração do procedimento disciplinar para a apuração da
falta punível com as penas de suspensão ou demissão,
observado o sigilo no procedimento.
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Parágrafo único - Se a infração for punível com a pena de
demissão, caberá ao Conselho da Procuradoria da Fazenda
Estadual, pela maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros,
deliberar sobre a matéria, diligenciando, em seguida, sobre
os procedimentos ulteriores.

Capitulo IV
Da Revisão e da Reabilitação

Art. 68 - A qualquer tempo pode ser requerida a revisão do
procedimento disciplinar, desde que se aduzam circunstâncias
suscetíveis de justificar nova decisão.

l Q - O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-
Geral da Fazenda Estadual, que, se o admitir, determinará o
seu processamento em apenso aos autos originais e designará
comissão revisora composta de 3 (três) Procuradores da
Fazenda Estadual de classe igual ou superior à do
interessado, os quais não hajam participado do procedimento
disciplinar.

- Concluídos os trabalhos, serão os autos remetidos ao
Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, o qual
julgará procedente ou improcedente o pedido de revisão,
decidindo o mérito,

- Julgada procedente a revisão pelo Conselho da
Procuradoria, o processo será encaminhado á autoridade
aplicadora da pena, propondo-se o seu cancelamento.

Título VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 69 - Aplicam-se ao Procurador da Fazenda Estadual, no
que não estiver excepcionado nesta lei, as normas atinentes
aos servidores públicos civis do Estado.
Art. 70 - Ao Procurador da Fazenda Estadual, a partir da
vigência desta lei, fica assegurado o direito de opção
irretratável de que trata o 3Q do art. 22 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual
Art. 71 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual poderá
manter estágio profissional remunerado para acadêmicos de
Direito, recrutados por meio de convênio com faculdades de
Direito, nos termos de provimento do Conselho da
Procuradoria.
Art. 72 - Os cargos constantes no Grupo de Direção Superior
e no Grupo de Execução e Assessoramento da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual, mencionados no Decreto nQ 21.454,
de 11 de agosto de 1981, com as alterações legais
Posteriores, são substituídos pelos cargos descritos no
anexo desta lei.
Parágrafo único - A alteração da composição numérica de que
trata o anexo far-se-á em lei ordinária, quando se fizer
necessário.
Art. 73 - Os vencimentos das classes da carreira de
Procurador da Fazenda Estadual e dos cargos de provimento em
comissão do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual são os fixados no anexo desta lei,
observada a vigência nele indicada.
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Parágrafo único - obre os valores dos vencimentos dos
cargos de que trata este artigo, constantes no anexo desta
lei, incidem, na mesma data de vigência e no mesmo índice
percentual, os reajustamentos gerais concedidos aos
servidores públicos estaduais, a partir da data de vigência
indicada no anexo.
Art. 74 - A aposentadoria, a pedido, de Procurador da
Fazenda Estadual somente poderá ocorrer após (cinco) anos de
efetivo exercício em cargo do quadro da Procuradoria-Geral
da Fazenda Estadual.
Art. 75 - Naquilo em que for omissa esta lei, aplicam-se as
disposições da Lei nQ 869. de 5 de julho de 1952 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais).
Art. 76 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de CR$2.953.974.524,60 (dois bilhões
novecentos e cinqüenta e três milhões novecentos e setenta e
quatro mil quinhentos e vinte e quatro cruzeiros reais e
sessenta centavos) para a execução desta lei complementar,
observado o disposto no art. 43 da Lei ng 4.320. de 17 de
março de 1964.
Art. 77 - E devida pensão por morte do Procurador da
Fazenda Estadual ao cônjuge ou companheiro e, na sua falta,
aos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, aos
permanentemente invãlidos, de acordo com laudo médico
emitido por órgão oficial do Estado, ou aos judicialmente
declarados incapazes, correspondente à totalidade dos
vencimentos ou dos proventos do servidor falecido.

lg - Na falta do beneficiário designado no caput do
artigo, será devida aos ascendentes diretos do Procurador da
Fazenda Estadual pensão equivalente a 1/3 (um terço) dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, desde que
comprovada pelos beneficiários a sua dependência econômica
permanente, decorrente de grave enfermidade ou senilidade.

- Extingue-se o pensionamento do cõnjuge ou
companheiro pela contração de novas núpcias ou pelo
comprovado estabelecimento de nova relação, fixa e estável
de natureza conjugal.
# 3g - E vedada a acumulação da pensão de que trata este

artigo com outra percebida a mesmo título do Tesouro do
Estado, facultada a opção pelo recebimento da pensão do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG.
f 4Q - A pensão será revista nos mesmos índices e nas
mesmas datas de vigência dos reajustamentos de vencimento
dos cargos do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual

- Aplica-se o disposto no artigo aos Defensores
Públicos, Delegados de Policia e Procuradores do Estado.
Art. 78 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência indicada em seu anexo.
Art. 79 - Revogam-se as disposições em contrário.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do 'Diário
do Legislativo' de 12/8/94.)

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
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AO PROJETO DE LEI NQ 2.016/94
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, o

projeto de lei em epigrafe altera os planos de carreira dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.
Publicada em 11/5/94. a proposição recebeu pareceres
favoráveis, das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com as Emendas ns 1 a 18, então apresentadas,
indo a seguir a Plenário, em lQ turno.
Durante a discussão, a matéria recebeu as Emendas ns 19 a
36, sobre as quais, nos termos do art. 195, 2Q, c/c o art.
103, do Regimento Interno, emitimos este parecer.

Fundamentação
A Emenda nQ 19, do Deputado Clêuber Carneiro, visa a
modificar a base de cálculo da Gratificação de Atividade
Judiciária, sendo viável a sua aprovação.
A Emenda nQ 20 tem teor idêntico ao da Emenda nQ 4,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Emenda nQ 21 propõe a retirada da palavra
"exclusivamente" do "caput° do art. 6Q, o que, em termos
administrativos, não é recomendável, pois geraria
incompatibilidade com outros dispositivos do projeto.
A Emenda nQ 22 propõe a contagem das férias-prêmio para
efeito de aposentadoria, o que já é contemplado nas normas
vigentes.
A Emenda nç 23 prevê a correção monetária de qüinqüênios e

outras vantagens, medida essa que se torna desnecessária em
face da Implantação de nova politica nacional na matéria.
As Emendas nos 24, 25, 25, 27, 30 e 31 repetem,
respectivamente, a redação das Emendas nQs 16, 15, 18, 14,
12 e 17 apresentadas na Comissão de Administração Pública.
A Emenda nQ 32 simplesmente repete emenda já apresentada e

aprovada em etapa anterior de análise nas comissões, devendo
ser considerada prejudicada.
A Emenda nQ 33 visa a evitar transtornos na administração,

valorizando a experiência profissional.
A Emenda nQ 34 não tem razão de ser, pois não existe no
art. 7Q o 3, que a proposição visa a modificar.
A Emenda nQ 35 estabelece tratamento homogêneo entre
Poderes, razão pela qual deve ser aprovada.
A Emenda nQ 36 inova na sistemática do tratamento de cargos

em comissão, merecendo maiores estudos, em ocasião oportuna.
Apresentamos, ainda, as Emendas ns 37 e 38.
A Emenda nQ 37 visa a compatibilizar o projeto com as

alterações propostas ha Comissão de Constituição e Justiça,
caso seja referendada em Plenário a supressão do inciso II
do § lQ do art. 5Q. Esclarecemos, ainda, que a matéria
deverá receber votação destacada, caso seja aprovada, como
propomos, a Emenda nQ 28.
A Emenda nQ 38 suprime dispositivo do projeto original,
retirando matéria considerada imprópria para figurar no
texto do projeto.
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Conc 1 usão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas flQ5
19, 33 e 35; pela aprovação da Emenda flQ 28 na forma da
Subemenda nQ 1; pela rejeição das Emendas ns 21, 22, 23 29,
34 e 36, apresentadas em Plenário, sendo consideradas
prejudicadas as Emendas ns 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 e 32;
e pela aprovação das Emendas ns 37 e 38, que apresentamos.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NO 28
Dê-se ao inciso II do 1Q do art. SQ a seguinte redação:
"Art. SQ - . . ............................................

§ l Q - -. ...........................................
II - do servidor posicionado no nivel II do cargo de

Oficial de Apoio Judicial B para o padrão inicial de Técnico
de Apoio Judicial, respeitado o direito à nomeação dos
concursados até a data desta lei.".

EMENDA NQ 37
Inclua-se, no inciso II do art. 4Q, a expressão "e Técnico

de Apoio Judicial 1, II, III e IV".
EMENDA NQ 38

Suprima-se o f 7Q do art. SQ.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente e relator - Díizon Meio -
Ermano Batista - João Batista - Geraldo Rezende - Maria José
Haue 1 sen.
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Belo Horizonte, sábado, 13 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 11 DE AGOSTO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- As 141h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Baldonedo Napoleão -
Célio de Oliveira - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- José Bonifácio - José Braga - José Maria Pinto - Márcio
Miranda - Marcos Helênlo - Maria Olivia - Mauri Torres -
Romeu Queiroz - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 12, às 9 horas.

ATA DA 934 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia três de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Simão Pedro
Toledo (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência lê o ofício
enviado pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde, em
que convida os parlamentares que compõem o referido Conselho
para a reunião que será realizada no dia 8 do corrente, às
14h15min, em primeira convocação. A seguir, o Presidente
distribui o ofício enviado pelo SIND-SAUDE ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, por se tratar de denúncia de
irregularidades ocorridas no Hospital João XXIII, da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG. Ato continuo,
a Presidência passa à discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta a Sra.
Marinéia Constância, o Sr. Antônio Gregório de Paula e a
Sra Maria de Fátima Rocha Gonçalves, da comissão dos sem
casa que se encontram acampados na Praça Afonso Arinos,
nesta Capital. Expostos os problemas, a Comissão de Saúde e
Ação Social decide ir visitar os desabrigados para
verificar ' in loco" os problemas graves, como desidratação,
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diarréia e distúrbios respiratórios. A seguir, a Presidência
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados o
Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, Sr. Washington
Modesto, e o Secretário da Habitação, Or. Mário Pacheco, a
fim de se tentar estabelecer um acordo imediato para as
referidas famílias. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n
1.950/94, no 1Q turno, ao Deputado Simão Pedro Toledo. Este
procede à leitura do seu parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 3.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato
continuo, a Presidência passa à discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns
150/91, 1.977/94 na forma do vencido no 1Q turno, 1.983,
1.994, 2.006 e 2.007/94; no lQ turno, dos Projetos de Lei
ns 1.691, 1.694 e 1.795/93, 2.046 e 2.057/94 - os três
últimos com emendas, que receberam o nQ 1. O Deputado José
Leandro emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno,
dos Projetos de Lei ns 1.391/93, 1.890, 2.003 e 2.019/94,
1.752, 1.766 e 1.792/93, 1.883, 1.969 e 1.971/94 - os seis
últimos na forma do vencido no lQ turno; no 1Q turno, dos
Projetos de Lei ns 1.778/93, 1.881, 2.042 e 2.058/94. O
Deputado Wilson Pires emite pareceres favoráveis à
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 1.827/93 e
1.386/94 na forma do vencido no lQ turno, 1.847/93 e
1.987/94; no lQ turno, dos Projetos de Lei ns 2.044 e
2.076/94. O Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei
nQ 2.071/94, solicita seja a referida proposição convertida
em diligência ao autor, o que é deferido pela Presidência. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão emite pareceres favoráveis à
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ngs 1.850/93 na
forma do vencido no lg turno, 1.895, 1.981, 2.013 e
2,020/94; no lg turno, dos Projetos de Lei ngs 2.018/94 com
a Emenda ng 1, 2.039, 2.061 e 2.070/94. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. O Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de
Lei ng 1.945/94. no 2g turno, emite parecer favorável à sua
aprovação. Em virtude de o Projeto de Lei ng 1.945/94 ser
de autoria do Deputado Jorge Hannas, este, na fase de
votação, passa a Presidência ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Colocado em discussão e votação, é o mencionado
projeto aprovado. O Deputado Jorge Hannas retoma os
trabalhos e submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.862, 1.796. 1.800 e
1.763/93, 1.091/92, 1.882, 1.900, 1.893 e 1.868/94, os quais
são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1994.
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Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro
Leão.
ATA DA 

lã 
REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA E DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia treze de
agosto de mil novecentos e noventa e um, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Paulo Carvalho, Tarcísio
Henriques, Adelmo Carneiro Leão, Ermano Batista e José Maria
Pinto, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge
Hannas, Hely Tarquínio, Rémolo Aloise, José Leandro e Adelmo
Carneiro Leão, membros da Comissão de Saúde e Ação Social.
Encontra-se presente, também, o Deputado João Marques.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Hannas, declara abertos os trabalhos e esclarece aos demais
membros que, por se tratar da primeira reunião conjunta
destas comissões, não há ata a ser lida. A Presidência
informa que a reunião tem por finalidade designar os
relatores para o lQ turno do Projeto de Lei ng 321/91, do
Deputado Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública
o Grupo de Convivência, com sede em Sete Lagoas, e que está
tramitando em regime de urgência, a requerimento do autor,
bem como apreciar os pareceres relativos à referida matéria.
O Presidente designa o Deputado Paulo Carvalho para emitir
parecer sobre a preliminar de constitucionalidade e o
Deputado Rémolo Alolse para emitir parecer sobre o mérito do
projeto supracitado. O Deputado Paulo Carvalho procede à
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Deputado Rémolo Aloise emite parecer favorável à
aprovação da proposição. Submetida a discussão e votação, é
a proposição aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Cóssimo Freitas - Jorge
Eduardo - Péricles Ferreira - Francisco Ramalho.
ATA DA 47g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e Hely
Tarquinio, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênlo, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes-
Passa-se à 2 1A parte da reunião, com a discussão e a votação
de proposição da Comissão. O Deputado Marcos Helênio
apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos, na
reunião, os representantes de entidades públicas e privadas,
os quais discutirão a aplicabilidade da legislação relativa
à formação de truste, especialmente a da Lei nQ 8.884
(federal), de 11/6/94, e a da Medida Provisória ng 530, de
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1994 Em virtude de esse requerimento ser do Deputado Marcos
Helênio, este passa a Presidência ao Deputado Márcio
Miranda. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Marcos Helênio reassume os trabalhos e passa a
discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia, O Deputado Hely
Tarquinio, relator do Projeto de Lei nQ 1.856/93, no lQ
turno, solicita prazo regimental, o qual é concedido pelo
Presidente. Prosseguindo, a Presidência registra a presença
dos Srs. Antônio Joaquim Fernandes, Promotor de Justiça do
PROCON estadual; Casimiro Leite Azevedo, representante do
Sr. José Arnaldo de Lima da Silva, Delegado da SUNAB-MG;
Vagner Vida], representante do Sr. Jacques de Castro Pedra,
Delegado da Ordem Econômica; Glovani Clark, Professor de
Direito Econômico da PUC-MG e da Fundação universidade de
Itaúna; e das Sras. Isabel Vaz, Professora de Direito
Econômico da UFMG, e Lúcia Pacifico Homem, Presidente do
Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, O Deputado
Marcos Helênlo tece considerações relativas ao objetivo da
reunião. A seguir, os convidados usam da palavra para expor
a aplicabilidade da lei antitruste, aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo Presidente Itamar Franco, que
dispõe sobre a prevenção e a repressão as infrações contra a
ordem econômica. A Profa Isabel Vaz alerta para o fato de
que é preciso divulgar o conteúdo e a aplicabilidade da lei.
O Promotor Antônio Fernandes explica que a lei possibilita
a aplicação de penalidades às empresas públicas. O Sr.
Casimiro Leite Azevedo discorre sobre a questão da
constitucionalidade da lei em comento e explica todo o
sistema de funcionamento da SUNAB. Os demais participantes
discutem o aumento abusivo dos preços das mercadorias e das
prestações de serviços. Os representantes das entidades
ligadas á defesa do consumidor debatem a competência do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE -,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Ajalmar Silva
- Hely Tarquinio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.092/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça
e de Saúde e Ação Social

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.092/94, do Deputado Cóssimo Freitas,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
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Servidores Aposentados da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais - APLEMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após sua publicação em 30/6/94, vem o projeto a esta
Comissão para exame quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
A pedido do autor, a proposição tramita em regime de
urgência e está sendo apreciada em reunião conjunta, de
acordo, respectivamente, com os arts. 274, II e 129, III, do
aludido Regimento.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto em apreço é dotada de
personalidade jurídica, está em funcionamento desde 1991 e
possui diretoria formada de pessoas idôneas, que não são
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades, não havendo impedimento á
tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.092/94.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Jorge Eduardo, relator -
Péricles Ferreira - Côssimo Freitas - Francisco Ramalho.

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Servidores Aposentados da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais - APLEMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Tramitando em regime de urgência e sendo apreciado em
reunião conjunta, a pedido do autor, o projeto recebeu
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 1Q turno.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em teia atua em prol dos
servidores aposentados da Assembléia Legislativa e de seus
dependentes, propiciando-lhes assistência social e jurídica
em defesa dos seus direitos. Mantêm serviço permanente de
comunicação com os associados, por meio de boletins,
publicações, informações, circulares e outros meios de
divulgação.
Por esse meritório trabalho, a entidade faz jus à
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.092/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1994.
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1	
Belo Horizonte, quarta-feira. 17 de agosto de 1994

ATA

ATA DA 569a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE AGOSTO DE 1994

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMÁRIO: ABERTURA - lj PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ig Fase:

Atas - Correspondência: Mensagens ns 500 e 601/94 (vetos às
Proposições de Lei ns 12.342 e 12.343, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios e telegramas - Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei ng 2.146/94 - Requerimentos
nQs 5.408 a 5.410/94 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Saúde e Ação Social e de Educação e dos
Deputados Jaime Martins (3), Tarcisio Henriques, Geraldo da
Costa Pereira, Márcio Miranda, Wanderley Ávila e Antônio
Pinheiro - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral e Tarcísio Henriques - 2g Fase: Designação de
comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre os
Vetos às Proposições de Lei ns 12337, 12.340, 12.338,
12.329 e 12.341 - Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min. comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -

Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Ermano Batista -
Geraldo Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge
Hannas - José Braga - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Maria Olivia - Mauro Lobo - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- O Deputado Tarcísio Henriques, 2Q Secretário "ao hoc,
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Jorge Hannas, lg-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 500/94'

Belo Horizonte, 5 de agosto de 1994-
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70. inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei ng 12.342,
que assegura às entidades que menciona o direito à
utilização do espaço fisico das unidades de ensino estaduais
e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.342, que assegura às
entidades que menciona o direito à utilização do espaço
fisico das unidades de ensino estaduais e dá outras
providências, vejo-me compelido a opor-lhe veto total,
fundado em motivos de interesse público.
Embora reconheça que a proposta se Inspira no elevado

propósito de ampliar o aproveitamento da rede fisica escolar
do Estado, é de se ponderar que a medida nela prevista
conflita com a atual politica educacional adotada pelo meu
Governo, qual seja a de se assegurar a plena autonomia da
escola pública, cuja condução está afeta à sua direção e ao
seu colegiado, aos quais cabe decidir sobre as atividades
extraclasse que eventualmente possam surgir.
Devo salientar, a propósito, que recentemente baixei o
Decreto ng 35.501, de 30 de março de 1994, que dispõe sobre
a utilização de prédios escolares para a realização de
concurso público pelo IEDRHIJ, no qual ficou ressalvado que
as cessões seriam acertadas diretamente com seus respectivos
co 1 eg 1 ados.
A proposta, se aceita, viria comprometer aquela autonomia,
cujos resultados são hoje conhecidos por todos quantos
militam na área educacional.
São essas razões de interesse público que me levam a vetar
a Proposição de Lei nQ 12.342, devolvendo-a ao reexame da
augusta Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de agosto de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
- À Comissão Especial
• - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 501/94*
Belo Horizonte, 5 de agosto de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei ng 12.343,
que torna obrigatória a utilização de papel reciclado pelos
órgãos e pelas entidades da administração pública estadual-
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Carda, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.343, que torna

Obrigatória a utilização de papel reciclado pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública estadual, vejo-me
compelido a recusar-lhe sanção, conforme as razões a seguir
aduzidas.
Inegavelmente. são louváveis os intuitos que inspiraram a
proposta, ao buscar-se com a providência nela inscrita
contribuir para a preservação do meio ambiente, mediante a
redução do corte de árvores das quais se retira a matéria-
prima destinada à fabricação do papel.
Entretanto, é de difícil implementação o texto legislativo,

cumprindo ressaltar, nesse aspecto, que o mercado de papéis
reciclados ainda se revela incipiente, faltando-lhe a
indispensável competitividade, de modo a possibilitar à
administração pública a escolha de custos menores, como
decorrência do regime de economicidade que lhe é inerente,
para o resguardo do tesouro público.
Os recursos técnicos disponíveis, outrossim, não permitem

uma clara e nítida distinção entre o papel reciclado e o não
reciclado, razão pela qual equívocos poderiam ser cometidos,
comprando-se este como sendo supostamente aquele, embora
restrito o procedimento de compra ao primeiro dos papéis, do
qual não teriam participado interessados na venda do
segundo, o que, certamente, traria prejuízos para a
administração pública, em virtude do limitado campo aberto
para o oferecimento de propostas.
Ademais, o papel reciclado, para a compra nos percentuais
indicados, consoante a sugestão legislativa, em função da
quantidade total do papel não reciclado adquirido no
exercido anterior, poderia não estar disponível no mercado,
gerando dificuldades e entraves internos ao trato dos
negócios administrativos, pelo tempo gasto na realização dos
procedimentos regulares de aquisição, para, no seu final,
constatar a inexistência do produto no mercado ou a
impossibilidade de seu fornecimento na quantidade e no prazo
desejados.
Destarte, pelos aspectos de inviabilização operacional da
medida, acrescendo-se o seu conteúdo econômico e sua
abrangência a reclamarem iniciativa do Executivo, Poder,
pela sua função institucional, convenientemente aparelhado
para avaliar na espécie a realidade e o comportamento do
mercado e, bem assim, a oportunidade de adoção da compra nos
moldes sugeridos, deixo de sancionar a proposta em
referência, devolvendo-a ao esclarecido reexame da
Assembléia Legislativa do Estado.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de agosto de
1994-
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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 1
OFÍCIOS

Do Sr. Vittorio Medioli, Deputado Federal, manifestando seu
apoio à reivindicação, objeto de requerimento do Deputado
Ajalmar Silva, de que se ampliem os recursos previstos no
orçamento da União para 1994, destinados á Superintendência
do INCRA em Minas Gerais.
Do Sr Sebastião Lair Paixão, Presidente da Câmara
Municipal de Araçual, encaminhando cópia de indicação do
Vereador Eustãquio Azevedo Rocha, aprovada por aquela Casa,
em que se pede seja enviado ofício ao Governador do Estado e
ao Presidente desta Assembléia, solicitando a implantação da
silvicultura na região. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Mauro Motta Durante, Ministro-Chefe da Secretaria
Geral da Presidência da República, agradecendo ter sido
escolhido para ser agraciado com a Ordem do Mérito
Legislativo.
Do Sr. Fernando Cunha, Chefe do Gabinete do Ministro da
Saúde, agradecendo o envio de cópia do Relatório Geral das
Audiências Públicas Regionais de 1994".
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a ia fase do
Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.146/94

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Alto Santa Cruz, com sede no Município de Itinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz, com sede no Município
de rtinga.
ArU 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Alto Santa

Cruz é uma entidade civil sem fins lucrativos. De caráter
assistencial, a entidade funciona há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
A referida Associação tem por finalidade prestar
assistência à comunidade; nesse sentido, busca levantar
recursos para atender os necessitados.
Por acreditar que a mencionada Associação beneficia a
comunidade em que se insere, apresentamos este projeto e
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares á sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, Inciso
1, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
NQ 5408/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público no Bairro João Batista de
Souza, no Município de Pirapetinga. ( A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 5.409/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Planejamento com vistas á
remessa de informações a respeito dos projetos executados
pelo Programa Estadual de Políticas Sociais Compensatórias.
(- A Mesa da Assembléia.)
NQ 5.410/94, do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a que acolha o pedido de garantia de vida formulado
pelo Vereador Sebastião Geraldo Soares, do Município de Dona
Eusébia. (- A Comissão de Defesa Social.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e Ação Social e de Educação; e dos Deputados Jaime
Martins (3), Tarcísio Nenriques, Geraldo da Costa Pereira,
Márcio Miranda, Wanderley Ávila e Antônio Pinheiro.

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

Amaral.
O Deputado Roberto Amarai - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o vibrante comércio lojista de Montes Claros,
cidade-pólo do extenso Norte de Minas, vive hoje momentos de
justificada euforia, com a comemoração do jubileu de prata
de sua entidade máxima de representatividade - o CDL - Clube
de Diretores Lojistas de Montes Claros.
Criada em julho de 1969, por iniciativa de tradicionais e
arrojados comerciantes do município, a entidade se propunha
não só a integrar a valorosa categoria, mas também prestar
serviços permanentes aos seus associados e à comunidade, em
especial nas áreas comerciais de crédito, cadastro,
cobrança, dentre outras.
Ao longo dos últimos 25 anos, mercê da fibra e do altruísmo
de seus integrantes, o CDL de Montes Claros tem sido um
organismo a serviço do desenvolvimento do município, com
presença efetiva em todas as lutas reivindicatõrias, de
qualquer natureza e em qualquer campo, buscando sempre
alcançar as melhores conquistas para a própria classe e para
a comunidade.
Hoje, consolidada como uma entidade de organização
empresarial das mais modernas e ágeis, o CDL de Montes
Claros desenvolve uma política de aproximação e de
cooperação com entidades co-irmãs, afins e congêneres, além
de manter serviços de Incontestável alcance para os seus
associados, como o SPC-Cheque, fac-símile, Serviço de
Proteção ao Crédito, Central Executiva de Recuperação de
Crédito, divulgação e assessoria jurídica.
Incontáveis são as memoráveis campanhas comunitárias

desenvolvidas pelo CDL de Montes Claros durante esses 25
anos de existência, o que o consolida não apenas como
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entidade classista, mas principalmente como uma trincheira
de lutas a favor do desenvolvimento de Montes Claros. Como
Deputado representante daquela região, quero apresentar
minhas congratulações a todos os que compõem o CDL de Montes
Claros.
Ao solicitar à Mesa Diretora que seja enviada à Diretoria
do CDL de Montes Claros voto de congratulações pelo
transcurso do jubileu de prata da entidade, quero aqui fazer
uma referência toda especial à memória de seu primeiro
Presidente, o saudoso comerciante Osvaldo Oliveira Nobre, e
a todos os outros presidentes que o sucederam, cujos nomes
faço •questão de citar: José das Neves Correa, Geraldo
Sandoval Nobre, Geraldino Gonçalves Coelho, Antônio Franco
do Amaral Neto (que vem a ser - e isso me alegra - um dos
meus estimados irmãos). Antônio Fagundes Martins, Antônio
Cristiano Oliveira Lima. Paulo Roberto Costa, João Emílio
Ferreira, Vicente de Paulo Fernando Leal, Luiz Ernani Maia,
e o atual Presidente Valdeir Correa, a quem fazemos um
cumprimento todo especial. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcísio

Henr i ques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs
Deputados, quero registrar, nos anais desta Casa, fato
ocorrido esta semana, na Comarca de Cataguases. Foi
noticiado que o atual Prefeito de Dona Euzébla. Francisco de
Assis Ribeiro, está sendo acusado de mandar eliminar o
Vereador Sebastião Geraldo Soares, também conhecido como
Sebastião Amaro.
A causa da ameaça seria uma denúncia feita pelo Vereador
com relação a irregularidades verificadas nas contas da
administração municipal. Segundo consta na ocorrência, o
Vereador teria feito uma queixa à Procuradoria da República
e ao Tribunal de Contas.
Por essa razão, o Prefeito, teria contratado sicários para
eliminar o vereador. O fato, infelizmente, vem demonstrar
que ainda não conseguimos nos adiantar no aperfeiçoamento da
democracia. O que já deveria ter sido resolvido, não só pelo
Tribunal de Contas, mas também pela própria Câmara de
Vereadores e até pela eficiência e pela rapidez da
Procuradoria da República, nos põe diante da possibilidade
do assassínio de um vereador, rapaz novo, dedicado à causa
da democracia e sintonizado com esse anseio de moralização
dos costumes na prática política.
Infelizmente, a história tem registrado questões dessa

natureza porque os homens ainda não perceberam que devemos
atentar para a correção no trato da coisa pública. O povo,
destinatário do nosso trabalho, da nossa eficiência e desse
esforço que fazemos para o aperfeiçoamento do processo
democrático, espera do seu representante que ele cumpra
dignamente sua missão. Esse trabalho nunca pode ser
considerado definitivo, terminado mas temporário. E
justamente nessa temporariedade que está a possibilidade do
aperfeiçoamento. Se não podemos melhorar imediatamente as



138

condições do nosso povo pelo menos, podemos contribuir para
que, num futuro bem prôximo, essa melhoria de condições de
vida seja alcançada.
Era o que gostaria de registrar, pedindo a V. Exa. que

encaminhe ao Secretário, um pedido de garantia de vida para
o referido vereador, deixando bem claro á Secretaria de
Segurança que nós, legisladores , nos preocupamos com a
garantia do livre exercício de nossa função. Essa é uma
preocupação de todos os parlamentares.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao Deputado
Tarcislo Henriques que formalize o requerimento.

2a Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da Ia parte da reunião,
destinada a leitura de comunicações e a pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei flQ 12.337, ex-Projeto de Lei nQ 1.759/93, do Deputado
Sebastião Helvécio, que dispõe sobre o programa de
alimentação escolar da rede pública estadual. Pelo BRD;
efetivos - Deputados Geraldo Rezende, Bernardo Rubinger,
Clêuber Carneiro e Ermano Batista; suplentes - Deputados
Antônio Júlio, Maria Olivia, Sebastião Costa e Homero
Duarte; pelo PP: efetivo - Deputado João Marques; suplente -
Deputado Hely Tarquinio. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
ás Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.340,
ex-Projeto de Lei nQ 1.576/93, do Deputado João Batista, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal da
relação das reclamações contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do art. 3Q da Lei ng 8.078, de
11/9/90. Pelo BRO: efetivos - Deputados Anderson Adauto,
Ajalmar Silva, Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob; suplentes -
Deputado Geraldo da Costa Pereira, Roberto Amaral, Arnaldo
Canarinho e Reinaldo Lima; pelo PP: efetivo - Deputado José
Maria Pinto; suplente - Deputado Antônio Genaro. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n 12.338,
ex-Projeto de Lei nQ 1.762/93, do Deputado Simão Pedro
Toledo, que dispõe sobre a pesagem obrigatória de recipiente
de gás liquefeito de petróleo à vista do consumidor. Pelo
BRD: efetivos - Deputados Cóssimo Freitas, Célio de
Oliveira, Baldonedo Napoleão e Jaime Martins; suplentes -
Deputados Anderson Adauto, Marcelo Cecê, Eduardo Brás e
Jorge Hannas; pelo PP: efetivo - Deputado Ambrõsio Pinto;
suplente - Deputado Márcio Miranda. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.329,
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ex-Projeto de Lei ng 1.295/93, do Deputado Gilmar Machado,
que estabelece normas gerais de prevenção contra a

transmissão do vírus da AIOS em estabelecimentos
odontológicos públicos e privados. Pelo BRO: efetivos -
Deputados Anderson Adauto, Maria Dlivia, Francisco Ramalho e
João Batista; suplentes - Deputados José Renato, Simão Pedro
Toledo, Péricles Ferreira e Wanderley Ávila; pelo PP:
efetivo - Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado Márcio
Miranda. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.341,
ex-Projeto de Lei ng 1.660/93, do Deputado Célio de
Oliveira, que dispõe sobre a construção de passarela em
rodovia estadual. Pelo BRD: efetivos - Deputados Jorge
Eduardo, Dilzon Melo, Ronaldo Vasconcellos e Alvaro Antônio;
suplentes - Deputados Tarcísio Henriques, Ajalmar Silva,
Mauro Lobo e José Braga; pelo PP: efetivo - Deputado
Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

Leitura das Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 93a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei nQs 1.969/94, do Deputado Ajalmar Silva;
150/91 e 1.847/93, do Deputado Anderson Adauto; 1.792 e
1.850/93. do Deputado Antônio Pinheiro; 1.983/94, do

Deputado Bonifácio Mourão; 1.994/94. do Deputado Cõssimo
Freitas; 1.827/93 e 2.019/94. do Deputado Geraldo Rezende;
1.987/94, do Deputado Hely Tarquinio; 1.945/94, do Deputado
Jorge Hannas; 1.977/94, do Deputado José Bonifácio; 1.752/93
e 2.013/94, do Deputado Marcos Helênio: 1.883/94. da
Deputada Maria Elvira; 1.886 e 2.006/94, do Deputado Mauri
Torres; 1.890 e 1.895/94, do Deputado Raul Messias; 1.971 e
1.981/94, do Deputado Roberto Amaral; 2.020/94, do Deputado
Sebastião Costa; 1.766, 2.003 e 2.007/94, do Deputado
Sebastião Helvécio, e 1.391/93. do Deputado Wanderley Avila;
e de Educação - aprovação, na 8l Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei ngs 1.012/92, do Deputado José Militão;
1.277/93, do Deputado Ermano Batista; 1.527/93, do Deputado
Roberto Amara]; 1.535/93, do Deputado Agostinho Patrus;
1.665/93, do Deputado Milton Salles; 1.877/94. do Deputado
José Leandro; 1.943/94. do Deputado Ajalmar Silva; 1.944/94,
do Deputado Geraldo da Costa Pereira; 1.970/94, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos; e dos Requerimentos flQ5 5.116/94, do
Deputado José Bonifácio; 5.345/94, do Deputado Bonifácio
Mourão; 5.360/94, do Deputado Márcio Miranda, e 5-368/94, do
Deputado Geraldo Rezende (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Jaime Martins (3) - falecimento dos Srs. Jacinto
Guimarães, Nilce Mendes Gouvela e Jaci Faustino de Souza, em
Divinôpolis; Tarcislo Henriques - falecimento do Sr. Walter
Machado, em Cataguases; Geraldo da Costa Pereira -
falecimento do Sr. Dâmaso Pinto Lara, em Piracema; Márcio
Miranda - falecimento do Sr. Roberto Martins Villas, em Belo
Horizonte; Wanderley Ávila - falecimento de Gastão Fernandes
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Pereira, em Várzea da Palma; e Ambróslo Pinto - falecimento
do Cabo da Polícia Militar João Batista de Oliveira, em Belo
Horizonte. (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 16. às 14
horas, com a ordem do dia regimental, bem como para a
extraordinária, na mesma data, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.353193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, visa a declarar de utilidade pública a Associação
Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a matéria no 1Q turno, com emenda, vem o projeto a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A referida Associação é uma entidade que objetiva o estudo
e a divulgação dos métodos de controle de infecções
hospitalares; nesse sentido, tem desenvolvido trabalhos
pioneiros em nosso Estado.
Pelo caráter cientifico de suas atividades e pela
contribuição que tem dado á sociedade na área da saúde, a
entidade faz jus ao titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto

de Lei nQ 1.353/93 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.353/93

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, 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.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.049/94

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
O projeto de lei em exame, da Deputada Maria Elvira,

objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Central de
Santo Antônio do Monte .çia Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
Aprovado no lQ turno, sem emenda, compete-nos, agora,
deliberar conclusivamente sobre amatéria, no 2Q turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada atende à população mais carente,
realizando obra meritória; por isso, merece ter sua
utilidade pública reconhecida, e, nesse sentido, ratificamos
a opinião exarada por esta Comissão quando a matéria foi
examinada no lQ turno.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei no 2.049/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA 570a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE AGOSTO DE 1994
Presidência dos Deputados José Ferraz

e Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Interrupção e reabertura da reunião - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- Às 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Cléuber Carneiro - Cóssimo Freltas -
Dilzon Meio - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Renato
- Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias
- Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência Interrompe neste momento

os trabalhos ordinários, nos termos do lQ do art. 23 do
Regimento Interno, para receber o Dr. Eduardo Azeredo,
candidato ao Governo do Estado pela Coligação Todos por
Minas, formada pelos Partidos PSDB, Pi- E PTB, em
prosseguimento ao Ciclo de Debates Eleições 94, promovido
por esta Assembléia e pelo Centro de Cronistas Politicos e
Parlamentares de Minas Gerais - CEPO.
- A ata do prosseguimento do Ciclo de Debates Eleições 94

será publicada em outra edição.
Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos

os trabalhos ordinários.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20
horas, e de amanhã, dia 17, às 9 horas, nos termos do edital
de convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã.
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator:
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 294a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ig PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei ng 12.253; questão de ordem; chamada para recomposição
do número regimental; inexistência de 'quorum" -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquínio -
rbrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amara] - Sebastião Costa -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata

- O Deputado Marcos Helênio, 2Q-Secretário "ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 12.253, que torna obrigatória a realização gratuita, pelo
Estado, de exame parasitológico de fezes e de urina (rotina)
em todos os alunos da líl à 4a séries do lg grau das escolas
da rede estadual de ensino. A Comissão Especial opina pela
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manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e
os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não".

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Como, para votar esta
matéria, precisamos de um "quorum" mínimo de 39 Deputados,
solicito de V. Exa. que seja feita a chamada para
verificação de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita

ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos Srs. Deputados
para recomposição do "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. Não
há" quorum" para prosseguimento dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
10, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 72? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,
Clêuber Carneiro, Tarcisio Henriques (substituindo este ao
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
PMDB), Wanderley Ávila (substituindo o Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB) e Célio de
Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Tarcisio Henriques, José Renato, Wanderley Ávila
(substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por indicação da
Liderança do BRD) e Ibrahim Jacob (substituindo o Deputado
Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do PDT), membros
da Comissão de Administração Pública; e Célio de Oliveira,
Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP), José Renato e Jorge
Hannas (substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Tarcísio Henriques,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio
Miranda que proceda à leitura da ata da reunião anterior
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. O Presidente esclarece que a reunião se destina a
apreciar os pareceres para 1Q turno do Projeto de Lei
Complementar nQ 27/93, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
estabelece a organização do Ministério Público e dá outras
providências. Na ausência dos relatores anteriormente
designados, o Presidente designa os Deputados José Renato e



Jorge Hannas, das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente.
Neste momento, a Presidência convida os Srs. Castellar
Modesto Guimarães e Wagner Vartuli para tomarem assento à
mesa Com a palavra o Deputado Clêuber Carneiro, relator
pela Comissão de Constituição e Justiça, emite parecer pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria com as Emendas ns 1 a 35. Na fase de discussão do
parecer, o Deputado Antônio Júlio solicita vista da
proposição e sua solicitação é atendida pelo Presidente.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata,
convoca os membros das Comissões para a reunião conjunta a
ser realizada no dia 30/6/94, às 10h30min, com a finalidade
de se apreciarem os pareceres para o lQ turno do Projeto de
Lei Complementar nQ 27/93, e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral - Antônio Júlio - Célio
de Oliveira - Ermano Batista.
ATA DA 73a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta minutos do dia cinco de julho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Antônio Pinheiro.
Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques, Ermano Batista,
Roberto Amaral e Baldonedo Napoleão (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados José Renato e
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão de Administração Pública; Célio de Oliveira.
Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão e Tarcisio Henriques
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer para o
lQ Turno do Projeto de Lei Complementar nQ 27/93. da
Procuradoria-Geral de Justiça, que estabelece a organização
do Ministério Público do Estado e dá outras providências. O
Presidente suspende a reunião por 10 minutos, para
recomposição de "quorum". Reabertos os trabalhos, o
Presidente registra a presença dos Deputados Baldonedo
Napoleão e Célio de Oliveira. Não havendo número regimental,
o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bonifácio
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Mourão - Antônio Júlio - Cléuber Carneiro - Mauro Lobo -
João Batista. -
ATA DA 85 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Ás dezesseis horas e trinta minutos do dia seis de julho de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, Ibrahim Jacob e Ronaldo
Vasconceilos (substituindo os dois últimos, respectivamente,
aos Deputados Péricles Ferreira e José Braga, por indicação
da Liderança do BRO), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Deputada Maria Olivia,
Presidente da Comissão, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado tbrahim Jacob que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes Em seguida, a Presidente distribui ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos o Projeto de Resolução ng
1.998/94 e os Projetos de Lei ngs 846, 999, 1.061, 1.071 e
1.094/92, 1.293, 1.295, 1.325, 1.345, 1.351, 1.352, 1.363,
1.410, 1.459, 1.522, 1.563, 1.576 e 1.660/93; e ao Deputado
Ibrahim Jacob os Projetos de Resolução ns 2.029 e 2.100/94
e os Projetos de Lei ns 1.091/92, 1.442. 1.580, 1.604,
1.671, 1.699, 1.759, 1.762, 1.763, 1.772, 1.796, 1.800,
1.862/93, 1.868, 1.882, 1.893, 1.900, 1.922, 2.017 e
2.036/94. Passa-se á 2 parte da reunião, com a discussão e
a votação das proposições sujeitas à apreciação do Plenário
da Assembléia. O Deputado Ronaldo Vasconcellos emite
pareceres sobre o Projeto de Resolução nQ 1.998/94 e sobre
os Projetos de Lei ngs 846, 999, 1.051. 1.071 e 1.094/92,
1.293, 1.295, 1.325, 1.345, 1.351, 1.352, 1.363, 1.410,
1.459, 1.522, 1.563, 1.576 e 1.660/93, mediante os quais
conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
o Deputado Ibrahim Jacob emite pareceres sobre os Projetos
de Resolução ngs 2.029 e 2.100/94 e sobre os Projetos de Lei
ngs 1.699, 1.759 e 1.762/93, 2.017 e 2.036/94. mediante os
quais conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Passa-se, a seguir, à fase em que são apreciadas
as proposições de deliberação conclusiva das Comissões. O
Deputado Ibrahim Jacob emite pareceres sobre os Projetos de
Lei ngs 1.091/92, 1.442, 1.580. 1.604, 1.671, 1.763, 1.772.
1.796, 1.800 e 1.862/93. 1.868, 1.882, 1.893, 1.900 e
1.922/94, mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Em seguida, aPresidéncia
suspende os trabalhos por tempo indeterminado. As 19 horas,
estando presentes os Deputados supracitados, a Deputada
Maria Olivia distribui ao Deputado Ibrahim Jacob os Projetos
de Lei ngs 1.995 e 1.997/94 e ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos o Projeto de Lei nQ 2.028/94. O Deputado
Ibrahim Jacob emite pareceres sobre os Projetos de Lei ngs
1.995 e 1.997/94, mediante os quais conclui pela aprovação
das matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. O Deputado Ronaldo
Vasconcellos emite parecer sobre o Projeto de Lei ng
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2.028/94, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a 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, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria OlIvia, Presidente - Francisco Ramalho - Márcio

Miranda.
ATA DA ala REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia nove de agosto de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Maria José Haueisen e Ambrõsio Pinto, membros da Comissão
supracitada Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cõssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A Deputada
Maria José Haueisen emite pareceres pela aprovação, no 2Q
turno, dos Projetos de Lei ns 1.012/92, 1.277 e 1.665/93. O
Deputado Ambrósio Pinto emite pareceres pela aprovação, no
2g turno, dos Projetos de Lei nos 1.527/93, 1-877 e
1.943/94, este na forma do vencido no lQ turno, e 1.970/94;
e, no lg turno, do Projeto de Lei ng 2.062/94- O Deputado
Francisco Ramalho emite pareceres pela aprovação, no 2g
turno, dos Projetos de Lei ngs 1.535/93 e 1.944/94; e, no lg
turno, dos Projetos de Lei ns 2.024 e 2.050/94. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
esses projetos. Quanto ao Projeto de Lei ng 1.985/94, no 2g
turno, o relator, Deputado Francisco Ramalho, solicita seja
convertido em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, o que é deferido pelo Presidente. Ato
contínuo, o Deputado Francisco Ramalho emite parecer pela
aprovação do Requerimento ng 5.116/94. O Deputado Ambrósio
Pinto emite pareceres pela aprovação dos Requerimentos nQs
5.345 e 5.360/94 e a Deputada Maria José Haueisen emite
parecer pela aprovação do Requerimento no 5.368/94, os
quais, após submetidos a votação, são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente comunica aos
parlamentares que, tendo em vista decisão das Lideranças
desta Casa de adotar esforço concentrado para os trabalhos
legislativos durante o período pré-eleitoral, o horário de
funcionamento da Comissão será alterado para as 14h15min. Em
seguida, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Maria José Haueisen -
Francisco Ramalho - Roberto Carvalho.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.302194

Comissão Especial
Relatório

Por intermédio da Mensagem nQ 487/94, o Governador do
Estado, no uso de atribuição que lhe conferem os arts. 90,
VIII, e 70, II, ambos da Constituição mineira, opôs veto
parcial à proposição de lei em epigrafe, que dispõe sobre a
conversão, em Unidade Real de Valor - IJRV -, das tabelas de
vencimentos e de soldos dos servidores públicos do Poder
Executivo e dá outras providências.
Publicada em 16/7/94, a matéria foi distribuída a esta

Comissão Especial para, nos termos do art. 112, 1, "b", c/c
o art. 234 do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
Incide o veto oposto pelo Governador sobre os arts. 10, 12,
14 e 15 da Proposição de Lei nQ 12.302, dispositivos que dão
tratamento legislativo a matérias de natureza heterogênea,
razão pela qual passamos a analisá-los separadamente.
0 art. 10 fixa a tabela de vencimentos para a categoria de
Professor, no Quadro do Magistério, com vigência a partir de
1Q/6/94. Alega o Governador do Estado, como razão do veto, a
existência de incorreções na tabela proposta, as quais, por
sua vez, estariam sendo sanadas por meio do Projeto de Lei
nQ 2.108/94, encaminhado a esta Casa. Procedem as razões do
Chefe do Poder Executivo, pois o Projeto de Lei nQ 2.108/94,
publicado em 5/7/94 e atualmente tramitando em regime de
urgência, tem como objetivo a fixação da tabela de
vencimentos para a categoria de Professor, do Quadro de
Magistério, expurgados os erros que motivaram o veto.
o art. 12 pretende modificar a sistemática de pagamento da
gratificação natalina. Essa gratificação, também conhecida
por 13Q salário, é devida a todos os servidores públicos
brasileiros, por força do art. 39, f 2 , da Constituição
Federal, que lhes estende o direito consagrado no art. 7Q,
VIII, da Carta Magna brasileira. Garantindo-se o direito,
não se torna, entretanto, prudente o estabelecimento de
escalonamento rigido para o seu pagamento, pois tal fato
depende de fatores de ordem econômica, que abrangem,
inclusive, a questão da variação da receita pública.
o art. 14 estende ao detentor de função pública a
possibilidade de adquirir direito à remuneração de cargos
ocupados sob a forma de provimento em comissão. Não procedem
as alegações de ordem constitucional, centradas na questão
da iniciativa no processo legislativo, como argumenta o
Governador do Estado. O exercício da iniciativa, lembramos,
ainda que privativo em determinadas matérias, diz respeito
apenas à apresentação de projetos de lei e não se aplica à
propositura de emendas, esta sim inerente à atividade
parlamentar e sempre possível, nos limites constitucionais e
regimentais.
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Trata-se, além do mais, de matéria justa, à qual podemos

aplicar os principias da isonomia e da eqüidade, pois não se
deve admitir que situações materialmente semelhantes possam
ser alvo de tratamento legislativo diferenciado.
O arU 15 autoriza o Governo do Estado a contratar seguro

de vida em grupo para os servidores públicos, sem indicar,
no entanto, os recursos totais para o custeio do novo
benefício, o que contraria o disposto no art. 195, f 3g, da
Constituição Federal, conforme bem argumenta o Governador do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto

parcial oposto aos arts. 10, 12 e 15 e pela rejeição do veto
oposto ao art. 14 da Proposição de Lei ng 12.302/94.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
Hely Tarquinio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Jorge

Hannas.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

NQ 12.306
Comissão Especial

A proposição de lei em epígrafe, de autoria do Governador
do Estado, dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e dá outras providências.
Aprovada a matéria por esta Assembléia e encaminhada à
sanção do Governador do Estado, este houve por bem, com
fulcro no art. 90, viii, c/c o art. 70, II, da Constituição
Estadual, opor-lhe veto parcial, incidente sobre o lg do
art. 21 e sobre os incisos IV, V e X do parágrafo único do
art. 42.
Devolvida a proposição a esta Casa por meio da Mensagem nQ
489/94, cabe-nos emitir parecer sobre os vetos
supramencionados, nos termos regimentais

Fundamentação
Todos os dispositivos vetados referem-se a entidades de

ensino superior a serem absorvidas pela UEMG, quais sejam; a
Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teófilo Otôni; a
Fundação Presidente Antônio Carlos e a Fundação José
Bonifácio Lafayette de Andrada, ambas de Barbacena, e a
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE -, de Governador
Valadares.
Entende o Poder Executivo que tais entidades não devem ser
incorporadas à Universidade do Estado- Quanto à primeira, é
alegado impedimento legal detectado em estudos posteriores
dos próprios órgãos da administração; quanto á terceira e à
quarta, a vontade expressa de seus dirigentes, contrária à
incorporação, e, finalmente, quanto à segunda, o fato de
estar regida pelo Decreto-Lei ng 994, de 21/10/69, que
dispõe sobre sua reorganização, seu novo estatuto e seu
patrimônio.
Entendemos, entretanto, que não procede o veto apresentado

ao lg do art. 21, pois a Constituição Estadual, no # lg,
II, do art 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, facultou a opção pela extinção dos vínculos
com o poder público às fundações educacionais de ensino
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superior "aue não tenham recebido recursos públicos
estaduais (grifo nosso).
A Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teõfilo Otôni
não preenche plenamente a condição estabelecida no referido
dispositivo, tornando-se imperativa sua absorção pela UEMG.
No tocante ao veto incidente sobre o parágrafo único do
art. 42, somos levados também a dissentir dos argumentos
apresentados. O texto do °caput" do artigo refere-se à
possibilidade da criação de unidades pela UEMG, observados
os pré-requisitos que enumera. Logo, o parágrafo vetado não
determina incorporação imediata. Apenas enumera as entidades
de ensino superior que terão prioridade, após estudos
técnicos, para uma futura incorporação.
Ora, não nos parece prudente vetar hoje, na proposição de
lei, o nome de escolas que, no futuro, poderão ter sua
incorporação apreciada pela UEMG, obedecidas as normas de
seu estatuto. O interesse futuro dessas instituições e da
UEMG não pode ser apreciado hoje e inibido por um veto que
lhes tire o direito de se manifestar pela incorporação.

Conclusão
"Ex positis", opinamos pela rejeição do veto parcial ao

lQ do art. 21 e aos incisos IV, V e X do parágrafo único do
art. 42 da Proposição de Lei nQ 12.306.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Cóssimo Freitas - Jorge Hanras.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.539193

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Sumaré, com sede no Município de Ponte
Nova.
Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que conclui pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, o projeto vem a esta Comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade sem fins lucrativos,
cujo objetivo primordial consiste em zelar pela melhoria das
condições de vida da comunidade local, além de promover
atividades sociais, culturais e desportivas para o lazer dos
moradores do bairro.
Tendo em vista o êxito que ela vem alcançando no desempenho
das suas funções estatutárias, justificado está o mérito da
proposição em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.539/93 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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Ng 1.714193
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Brigada Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte.
Nos termos regimentais, após ter sido publicada, foi a
proposição apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
ng 1.
Atendendo a requerimento do relator, a proposição foi
baixada em diligência ao autor para que fosse anexado ao
processo documento original ou fotocópia autenticada do
estatuto da entidade.
Foi cumprida a diligência; dando prosseguimento à
tramitação da matéria, compete-nos, agora, sobre ela emitir
parecer para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Instituída a 14/8/88, em virtude da fusão das entidades

Grupo Verde Vivo, Movimento Ambientalista Primavera,
Movimento Ambientalista Ação em Defesa da Natureza e Conexão
Defensores da Mata das Borboletas, a Brigada Ecológica tem
cumprido regularmente a finalidade prevista no seu estatuto,
que é a de defender a natureza, seja por meio de atividades
que visem à conscientização da importância da ecologia, seja
por meio da adoção de medidas efetivas contra os que
degradam o meio ambiente.
Evidencia-se, portanto, a oportunidade de se declarar de

utilidade pública a entidade em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.714/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Elvira. relatora.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.043194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.043/94, do Deputado Agostinho Patrus,
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Bárbara -, com
sede no Município de Santa Bárbara.
Aprovada a proposição no lg turno, compete a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.
Fundamentação

A referida Associação é uma entidade sem fins lucrativos,
que tem por objetivo promover o desenvolvimento social e
econômico da comunidade.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão
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Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei flQ 2.043/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.681/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.681/93, do Deputado João Batista, que
declara de utilidade pública a Congregação dos Religiosos
Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, com sede
no Municiplo de Uberaba, 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 art. 270, rn, 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 Ng 1.681193
Declara de utilidade pública a Congregação dos Religiosos

Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, com sede
no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das
Dores, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.684193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.684/93. do Deputado Reinaldo Lima,
que declara de utilidade pública a Liga Andrelandense de
Futebol, com sede no Município de Andrelândia, foi aprovado
no 2g turno, na forma do vencido no lg 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 art. 270, f l, 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 NQ 1.684/93
Declara de utilidade pública a Liga Andrelandense de

Futebol, com sede no Município de Andrelândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Liga
Andrelandense de Futebol, com sede no Município de
Andre 1 ând ia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.748193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.748/93, do Deputado Wanderley Ávila,
que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Essênios do
3Q Milênio nQ 246, com sede no Município de Belo Horizonte,
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 art 270, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.748/93
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Essênios do 3o

Milênio nQ 246, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Essênios do 3Q Milênio no 246, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.785/93

Comissão de Redação -
O Projeto de Lei no 1-785/93, do Deputado Wanderley Avila,
que declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável
Loja Maçônica Sol Nascente ng 144, com sede no Município de
Guanhães, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nO 1.
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 art. 270, § l , 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 Ng 1.785/93
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja
Maçônica Sol Nascente nQ 144, com sede no Município de
Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Maçônica Sol Nascente nQ 144, com sede no
Município de Guanhães.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Ol j via. Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.933194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.933/94, do Deputado Marcos Helênio,
que declara de utilidade pública a Federação de Teatro do
Estado de Minas Gerais - FETEMIG -, com sede no Município de
Belo Horizonte, 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.933194
Declara de utilidade pública a Federação de Teatro do

Estado de Minas Gerais - FETEMIG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarada de utilidade pública a Federação
de Teatro do Estado de Minas Gerais - FETEMIG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
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 1
Belo Horizonte, sexta-feira, 19 de agosto de 1994

ATA

ATA DA 5713 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE AGOSTO DE 1994

Presidência da Deputada Maria Olivia e do
Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem no 502/94 (Projeto de Lei n
2.147/94), do Governador do Estado, e Representações
Populares ngs 21 a 30/94, da Procuradoria Regional do
Trabalho - 3a Região - do Ministério Público do Trabalho -
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição ng 41/94 - Projetos de Lei ngs 2.148 e 2.149/94
- Requerimentos ns 5.411 a 5.421/94 - Requerimentos dos
Deputados Marcos Helênio (2), Sebastião Costa, Maria Elvira,
José Laviola, Jaime Martins (3) e Roberto Amara] e da
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a
Existência de Escravidão por Dívidas de Trabalho no
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de
Minas - Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e
dos Deputados Márcio Miranda, Jaime Martins (2) e Roberto
Amara] - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Reinaldo Lima, Glycon Terra Pinto, Antônio Pinheiro, Ronaldo
Vasconceilos, Roberto Carvalho, Maria Elvira e Gilmar
Machado - 

Zé 
PARTE (ORDEM DO DIA): l Fase: Palavras do Sr.

Presidente - Designação de comissões: Comissões Especiais
para emitirem pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei
ns 12.352, 12.348, 12.343 e 12.342 - Acordo de Lideranças;
Decisão da Presidência - Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei Complementar ng 27/93;
aprovação - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Marcos Helênio e Sebastião Costa; encaminhamento à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões - Requerimentos da Deputada
Maria Elvira e do Deputado José Laviola; deferimento -
Requerimentos do Deputado Jaime Martins (3); aprovação -
Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para
Investigar a Existência de Escravidão por Dividas de
Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na
Região Norte de Minas; aprovação - Requerimentos dos
Deputados Roberto Amaral e Marcos Helênio; aprovação -
Requerimento ng 5.399/93; transformação em requerimento sem
número; aprovação - Requerimento no 5.312/94; aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1 - Requerimento nQ 5.364/94;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente; chamada
para recomposição do número regimental; inexistência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
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José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Cêlio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Emano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahinl Jacob
- Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João Marques -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wellington de Castro.
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - 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. 2Q-Secretário. para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ronaldo Vasconceilos, 2Q-Secretário ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições

Correspondência
- O Deputado Ronaldo Vascomcellos, 1Q-Secretário "ad hoc',
lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM NQ 502194'
Belo Horizonte. 9 de agosto de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência,

solicitando submetê-lo à apreciação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, que contém o Código
Sanitário do Estado de Minas Gerais.
A finalidade da lei ora projetada, como se vê da Exposição
de Motivos anexa em cópia, é dar ao Estado condições de
cumprir seu dever constitucional de zelar pela saúde
pública, através de medidas profiláticas, terapêuticas e de
fiscalização.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência a

expressão de meu elevado apreço.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Projeto do Código Sanitário do Estado
Exposição de Motivos

1 - As Constituições da República e do Estado asseguraram a
saúde como um direito social e consagraram, definitivamente,
o principio de que "a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
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saúde", cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
Desta forma, elas rompem com o conceito de saúde como
assistência médico-hospitalar curativa e prestada pelo
Estado aos trabalhadores em contrapartida às contribuições
ao sistema de seguridade social, avançando na concepção de
saúde como direito fundamental do ser humano, que trata não
somente do acesso aos serviços públicos de saúde, mas,
também, da garantia das condições para o pleno exercício da
saúde como direito de cidadania.
Neste contexto, o Estado de Minas Gerais, como membro da
República Federativa do Brasil, Estado Democrático de
Direito, tem a competência de arbitrar interesses
intermunicipais e legislar sobre a proteção à saúde
individual e coletiva da população (principal objetivo do
Código Sanitário do Estado), instrumentalizando os serviços
de saúde para a garantia à saúde na concretização deste
direito dos cidadãos, no âmbito de sua competência.
2 - A saúde deve deixar de ser entendida como a simples
"ausência" de doenças e passar a ser entendida de forma mais
ampla e integral, como o resultado das políticas econômicas
e sociais, e a população não mais ser entendida como um
aglomerado de indivíduos, mas como uma coletividade que
interage socialmente, de forma dinâmica e continua, em
aspectos particulares e no seu todo.
Assim, para o Sistema único de Saúde intervir nesta
realidade de saúde, não pode ser constituído por um
aglomerado de ações fragmentadas e pontuais, baseadas na
lógica de oferta dos serviços de forma individual, devendo
desenvolver as ações de promoção, preservação e recuperação
da saúde de forma simultânea e articulada, sem dicotomizar
as ações entre preventivas e curativas.
3 - Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 24 e seus
parágrafos, compete à União e aos Estados legislar
concorrentemente sobre produção, consumo, proteção e defesa
da saúde, sendo que a competência da União para legislar
sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados e, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão competência legislativa plena, para
atender suas peculiaridades.
A Lei Estadual ng 4.098, de 23/3/1966, que estabelecia
normas gerais de proteção, promoção e recuperação da saúde
era complementar ao Decreto Federal nQ 49.974-A, de
21/1/1961 (Código Nacional de Saúde), nos termos da Lei
Federal nQ 2.312, de 3/9/1954, que foi revogada pela Lei
Federal ng 8.080, de 19/9/1990 (Lei Orgânica da Saúde),
portanto, anterior à nova situação constitucional e
infraconstitucional, criando um vazio que compete ao Estado
preencher.
Nesta defasagem histórica é que caberá ao Estado legislar,

supletivamente e complementarmente, sobre normas gerais de
vigilância epidemiológica, controle de zoonoses, vigilância
sanitária, saúde do trabalhador, saneamento e meio ambiente,
no que lhe couber, através do atual Código Sanitário.
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4 - No caso do controle de zoonoses, o Estado fará uso de
sua competência suplementar para suprir lacuna da
normatização geral da União, já que nem a Lei Orgânica da
Saúde nem, tampouco, as Constituições Federal e Estadual se
referem aos serviços de controle de zoonoses. Os serviços de
controle de zoonoses constituem de fundamental importância
para a efetiva promoção e proteção da saúde, principalmente
no que tange à prevenção de risco e agravos à saúde da
população, não podendo a legislação estadual ficar omissa
sobre este assunto, instituindo-o dentro do âmbito do
Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, explicitamente,
obedecendo a suas diretrizes e princípios, e estabelecendo
normas gerais pertinentes.
5 - Paralelamente, a vigilância sanitária deixou de ser "um
conjunto de medidas que visem elaborar, controlar a
aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de
interesse sanitário relativos a portos, aeroportos e
fronteiras, medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes e
bens, respeitada a legislação pertinente, bem como o
exercício profissional relacionado á saúde", isto é, um
aglomerado de ações dissociadas com o fim em si mesmas, e
passa a ser entendida a partir de outra perspectiva, onde
centra o seu objetivo na melhoria da qualidade de vida da
População. ampliando muito o universo de atuação da
vigilância sanitária, entendendo-se como "um conjunto de
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
produção de serviços de interesse da saúde".
Neste sentido, compete ao Estado suplementar a legislação
federal existente, adequando-a ás características peculiares
de Minas Gerais, estabelecendo uma normatização geral para o
desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, na
promoção e preservação da saúde, principalmente na prevenção
de riscos e agravos à saúde da população no âmbito de sua
jurisdição
6 - O Estado (enquanto poder público) deve assumir de fato
o papel que lhe cabe perante a sociedade, no que diz
respeito á vigilância sanitária. A vigilância sanitária foi
historicamente construída e estruturada em cima de ações
pontuais que visavam garantir a qualidade através de
serviços oficiais inseridos dentro das indústrias,
notadamente, de produtos de origem animal que, através de
inspeções e controles, atestava a qualidade do produto.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o
produtor, o construtor, o importador e o fornecedor de
produtos, bem como os prestadores de serviço, devem
responder pelos vícios e por danos causados por defeitos em
seus produtos ou serviços. Sob este ponto de vista, é quem
produz que deve garantir a qualidade do produto ou do
serviço, o que só é possível através da adoção de Sistema de
Qualidade (vide, por exemplo, NBR 9000, ISO 9000), de uma
política de qualidade da empresa, de práticas adequadas em
todas as etapas de produção, do monitoramento das
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manuais, relatórios e de análises, objetivando tanto a
confiança na qualidade do produto ou serviço por parte da
administração como por parte do comprador (consumidor ou
usuário).
Assim, o Poder Público deverá, enquanto representante da
sociedade, assumir a sua função primordial em defesa da
cidadania, dos direitos dos cidadãos, no papel indelegável
do poder de policia preventiva constituída pela vigilância
sanitária, na verificação, educação sanitária e fiscalização
do controle de qualidade dos produtos, produtores, serviços
e prestadores, sejam eles de natureza pública ou privada,
exigindo destes a qualidade requerida para a finalidade a
que eles se propõem e á satisfação do consumidor, usuário,
cidadão.
7 - Pela legislação constitucional e infraconstitucional,

compete ao Sistema único de Saúde desempenhar atividades
referentes á promoção e proteção da saúde dos trabalhadores
através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária, assim como de recuperação e reabilitação da saúde
dos trabalhadores. Apesar disto, o tema "saúde do
trabalhador' ainda permanece bastante indefinido em termos
de atribuições entre esferas de governo e, no âmbito
federal, entre ministérios de governo (vide nota in;
CARVALHO, G. 1. & SANTOS, L. Sistema único de Saúde:
comentários à lei orgânica de saúde (Lei nQ 8.080/90 e Lei
no 8,142/90). São Paulo, Hucitec, 1992- p. 155).
Não obstante, o Estado pode estabelecer normas gerais sobre
saúde do trabalhador, baseado na competência delegada pela
Constituição e Lei Orgânica da Saúde, com fins de
suplementar a legislação federal. para que estas estabeleçam
de fato normas na defesa dos direitos de saúde dos
trabalhadores em Minas Gerais, tendo-se por base que
qualquer legislação infraconstitucional anterior que esteja
em conflito com a Constituição de 1988 não pode subsistir,
por inconstitucionalidade superveniente ou por revogação
(vide referência supracitada).
8 - O Sistema único de Saúde deve intervir nos fatores

determinantes e condicionantes de saúde, para sua efetiva
promoção e proteção, que incluem entre outros, o meio
ambiente e o saneamento básico, e é competência deste, além
de outras atribuições, nos termos da lei, colaborar na
proteção do meio ambiente, participar da formulação da
política e execução do controle do meio ambiente.
O Estado deve, portanto, estabelecer normas gerais, no
âmbito da saúde pública, principalmente no que se refere á
vigilância sanitária e controle de zoonoses, sobre meio
ambiente e saneamento, sem infringir as competências
próprias dos órgãos legalmente constituídos que desenvolvem
ações, precipuamente, na proteção do meio ambiente e
manutenção ou ampliação de obras de saneamento básico.
9 - Sem sombra de dúvida, o município é a unidade
federativa mais próxima da realidade do cidadão, compete a
ele (entre outras atribuições previstas em lei) não somente
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executar, no âmbito do Sistema (mico de Saúde, serviços de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do
trabalhador e saneamento básico, mas também legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual no que lhe couber.
Muitos assuntos são eminentemente de interesse local, tais
como o controle de animais soltos em vias públicas (exceto
rodovias federais e estaduais), criação de porcos e outros
animais em zona urbana, zoneamento de farmácias, de
estabelecimentos de saúde e de outros comércios e serviços,
determinar horário de funcionamento comercial, normatizar e
controlar alimentos "in natura', alimentos destinados à
coletividade local, alimentos de consumo Imediato e
alimentos vendidos nas vias públicas, etc.
Desta forma, frente á municipalização, o Estado deve
definir em lei em que consiste a complementaridade na
execução de ações de saúde, sem infringir a autonomia
municipal e sem negar seu papel normatizador.
10 - Definindo-se a competência do Estado e as normas de

validade estadual, respeitada a legislação federal, na
defesa do interesse do cidadão e atendendo as peculiaridades
regionais, os municípios terão, sobremaneira, facilitado seu
trabalho para elaboração e a normatização de seus
respectivos códigos sanitários municipais, para
desenvolverem nestes, de forma mais esmiuçada, a área de
abrangência da vigilância sanitária e demais ações de saúde
coletiva, a fim de atender adequadamente as necessidades e
realidades locais, dentro da competência que lhes é
acometida.
Foi baseada nestes princípios que a Secretaria de Estado da

Saúde, através da Superintendência de Vigilância Sanitária e
com a colaboração de outras Superintendências, órgãos, em
especial do Grupo Executivo de Desenvolvimento Institucional
(GEDI), e das Fundações, elaborou o presente Código
Sanitário do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.147/94
Contém o Código Sanitário do Estado de Minas Gerais.

Titulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 Q - Esta lei estabelece normas de proteção â saúde da
população do Estado de Minas Gerais, visando garantir o bem
estar das pessoas e a proteção do meio ambiente e da saúde.
Art. 2Q - Constitui dever do Governo do Estado executar,
através de sua Secretaria de Saúde ou órgão equivalente,
atividades de proteção da saúde da população,
prioritariamente com caráter preventivo, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
Art. SQ - Toda matéria relacionada com produto, serviço,
estabelecimento de saúde e de interesse da saúde no âmbito
do Estado de Minas Gerais se regerá pelas disposições desta
lei e de sua regulamentação.

Titulo II
Das Atribuições Comuns e da Competência

Capitulo 1
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Das Atribuições Comuns
Art. 4 - São atribuições comuns, que o Estado e os
Municípios exercerão em sua esfera administrativa:

- participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico;
II - definir as instâncias e mecanismos de controle,

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;
III - acompanhar, avaliar e divulgar indicadores do nível

de saúde da população e das condições ambientais;
IV - organizar e coordenar o sistema de informação em

saúde;
V - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de
qualidade e parâmetros de custos que caracterizem a
assistência à saúde;
VI - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de
qualidade para a promoção da saúde do trabalhador;
VII - elaborar e atualizar periodicamente o respectivo
Plano de Saúde;
VIII - participar da formulação e da execução da política
de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde;
IX - elaborar normas para regular os serviços privados de

saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
X - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos
relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
XI - elaborar normas técnico-cientificas de promoção,

proteção e recuperação da saúde;
XII - promover a articulação com os órgãos de fiscalização
do exercicio profissional e outras entidades representativas
da sociedade civil, para a definição e controle dos padrões
éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;
XIII - promover a articulação da política e dos planos de
saúde;
XIV - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XV - definir as instâncias e mecanismos de controle e
fiscalização inerentes ao poder de policia sanitária;
XVI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos

estratégicos e de atendimento emergencial
XVII - garantir a participação da comunidade na formulação
e controle da execução das políticas de saúde através dos
Conselhos de Saúde;- garantir à população o acesso às
informações de interesse da saúde;
XIX - requisitar bens e serviços, tanto de pessoas físicas
como jurídicas, para atendimento de necessidades coletivas,
urgentes e transitórias, decorrentes de perigo iminente, de
calamidade pública ou de irrupção de epidemias, assegurada a
essas pessoas remuneração justa.

Capitulo II

 

- Da Competência
Art. 5Q - A direção estadual do Sistema único de Saúde

compete:
- organizar hierarquicamente o Sistema único de Saúde no

Estado;
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II - acompanhar, controlar e avaliar a rede regionalizada e
hierarquizada do Sistema único de Saúde no Estado:
III - coordenar e, em caráter complementar, executar ações

e serviços de:
a) vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) alimentação e nutrição; e
d) saúde do trabalhador;
IV - coordenar a formação de recursos humanos na área de

saúde em seu âmbito de atuação;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
cientifico e tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar, em caráter complementar,
alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional,
e bebidas e águas para consumo humano;
VII - participar do controle e da fiscalização da produção,
do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - participar, junto com os órgãos afins, do controle
dos agravos ao meio ambiente que tenham repercussão na saúde
humana;
IX - participar das ações de controle e avaliação das

condições e dos ambientes de trabalho;
X - adotar rígida política de fiscalização e controle da
infecção hospitalar e endemias;
XI - Implementar, em conjunto com os órgãos federais e

municipais, o sistema de Informação na área da saúde;
XII - promover a descentralização, para os municípios, dos
serviços e das ações de saúde;
XIII - prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e

executar supletivamente ações e serviços de saúde;
XIV - formular, executar, acompanhar e avaliar, em caráter
suplementar, a política de insumos e equipamentos para a
saúde;
XV - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde
pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em
sua organização administrativa;
XVI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o
controle e avaliação das ações e serviços de saúde;
XVII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter
suplementar, de procedimento de controle de qualidade de
produto e substância para consumo humano;
XVIII - colaborar com a União na execução da vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
XIX - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de

morbidade e mortalidade no ãmbito do Estado;
XX - arbitrar questões de interesses intermunicipais, no

âmbito do Estado;
XXI - colaborar na criação de comissão Intersetorlal para

estudos de interesse da saúde;
XXII - prestar serviços que, por suas características ou

complexidade, tenham abrangência intermunicipal
XXIII - controlar e fiscalizar procedimento, produto e
substância de interesse da saúde e participar da produção de
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medicamento, equipamento imunobiolõgico, hemoderivado e
outros insurnOs;
XXIV - gerir o fundo especial de reserva de medicamentos
essenciais, na forma da lei.

Titulo III
Da Assistência à Saúde

Art. 6 - Para os fins deste regulamento,, consideram-se de
assistência à saúde as ações relacionadas com a saúde,
prestadas nos estabelecimentos previstos nesta lei,
destinados precipuamente a promover e proteger a saúde das
pessoas, diagnosticar e tratar as doenças que acometam o
indivíduo, limitar os danos por elas causados e reabilitá-lo
quando sua capacidade física, psíquica ou social for
afetada, englobando, inclusive, as ações de alimentação,
nutrição e de assistência farmacêutica e terapêutica
integral-
Art. 7Q - O Estado, através das Diretorias Regionais de
Saúde ou outra denominação que venha a ser adotada, poderá
fomentar a criação de consórcios intermunicipais de forma a
assegurar a plena cobertura assistencial à população.

Titulo IV
Da Saúde Coletiva

Art. 8g - Entende-se por ação coletiva o conjunto de
atividades integradas e articuladas, em caráter genérico, de
proteção, promoção e preservação da saúde, dirigidas à
população, englobando as ações de vigilância epidemiolôgica,
de vigilância sanitária, de saúde do trabalhador, como
definida no f Sg do art. 6Q da Lei Federal ng 8.080/90, de
controle de zoonoses, de meio ambiente, de saneamento básico
e outras ações estratégicas.

Título V
Dos Direitos Básicos dos Usuários dos Serviços de Saúde

Art. 9g - São direitos básicos dos usuários dos serviços de
saúde:

- a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços consideradas nocivas ou perigosas;
II - a educação, divulgação e informação sobre os produtos,
produtores, serviços, prestadores de serviço e meio
ambiente, incluído o ambiente sadio de trabalho, bem como
sobre os riscos a que estão expostos;
III - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva no

fornecimento de produtos e serviços;
IV - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais, através da adoção de práticas que evitem ou
eliminem os riscos à sua saúde;
V - o acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços
de saúde, públicos ou privados, conveniados e contratados,
para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde;
VI - a adequada e eficaz prestação de serviços públicos de
saúde;
VII - a informação sobre a sua saúde de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de
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responsabilidade, ressalvada aquela cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
VIII - a participação na gestão do Sistema único de Saúde
em cada esfera de governo, através das instâncias colegladas
Instituídas em lei;
IX - a preservação da autonomia pessoal na defesa de sua
integridade física e moral;
X - meio ambiente saudável, incluído o de trabalho.

Titulo VI
Da Vigilância Epidemiológica

Art. 10 - A vigilância epidemiológica, como definida na Lei
Federal ng 8.080/90, é um conjunto de ações que proporcionam
o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes da saúde
individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e
agravos.
Art 11 - Constituem ações de vigilância epidemiolôgica,

dentre outras:
1 - avaliar, através da metodologia de análise de risco e
indicadores adequados, as diferentes situações
epidemiológicas e definir ações especificas para cada
realidade;
II - elaborar plano de necessidades e cronogramas de

distribuição de quimioterápicos, vacinas e soros, com base
nas programações estaduais, mantendo-os em quantidade e
condições de estocagem ideais, bem como fazer suprimento de
insumos para diagnóstico;
III - realizar investigações, inquéritos e levantamentos

epidemiológicos, bem como programação e avaliação das
medidas de controle de doenças e de situações de agravos à
saúde;
IV - viabilizar a implementação e coordenar o sistema de
vigilância epidemiolôgica, estabelecendo fluxo de
informações definido, com elaboração e análise permanente de
seus indicadores;
V - implantar e estimular a notificação de que trata o art.
12 e fomentar a busca ativa;
VI - promover a atualização de recursos humanos para a
vigilância epidemiolôgica;
VII - vacinar a população contra doenças imunopreveniveis,
através de estratégias de rotina e campanhas, nos casos
previstos em normas e em articulação com outros órgãos.
Art. 12 - São de notificação compulsória, positiva ou
negativa, ao Sistema único de Saúde, os casos suspeitos ou
confirmados de:

- doenças que possam requerer medidas de isolamento ou
quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário
Internacional
II - doença e agravo previstos pelo Ministério da Saúde;
III - doença constante em relação elaborada pela Secretaria

de Estado da Saúde, atualizada periodicamente, observada a
legislação federal.



Art. 13 - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade
sanitária local a ocorrência, comprovada ou presumível, de
caso de doença transmissível, nos termos do artigo anterior.
Art. 14 - È obrigatória a notificação à autoridade
sanitária local, na seguinte ordem de prioridade, por:

- médico que for chamado para prestar cuidados ao doente,
mesmo que não assuma a direção do tratamento;
II - responsável por hospital ou estabelecimento congênere,

organização para-hospitalar e instituição médico-social de
qualquer natureza;
III - responsável por laboratório que execute exame

microbiológico, sorolôgico, anatomopatológico ou
radiológico;
IV - farmacêutico, farmacêutico-bioquímico, veterinário,

dentista, enfermeiro e pessoa que exerça profissão afim;
V - responsável por estabelecimento de ensino, creche,
local de trabalho ou habitação coletiva em que se encontre o
doente;
VI - responsável pelo serviço de verificação de óbitos e
instituto médico-legal;
VII - responsável por automóvel, caminhão, ónibus, trem,
avião, embarcação ou qualquer outro meio de transporte em
que se encontre o doente.
Parágrafo único - O cartório de registro civil que
registrar óbito por moléstia transmissível comunicará o
fato, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, á autoridade
sanitária local, que verificará se o caso foi notificado nos
termos deste código.
Art. 15 - A inclusão de doença ou agravo à saúde no elenco
das doenças de notificação compulsória no Estado, os
procedimentos, formulários e fluxos de informações
necessários a esse fim bem como as instruções sobre o
processo de investigação epidemiológica em cada doença
constarão em normas técnicas especiais.
Art. 16 - Recebida a notificação, a autoridade sanitária
procederá, na população sob risco, à investigação
epidemiológica pertinente para a elucidação do diagnóstico e
avaliação do comportamento da doença ou agravo à saúde.

l - A autoridade sanitária poderá, sempre que julgar
oportuno, visando à proteção da saúde pública, exigir e
executar investigação, inquérito e levantamento
epidemiológicos junto de indivíduos e de grupos
populacionais determinados.

2g - Quando houver indicação e conveniência, a autoridade
sanitária poderá exigir a coleta de material para exames
complementares.
Art. 17 - Em decorrência dos resultados, parciais ou
finais, de investigação, inquérito ou levantamento
epidemiológicos de que trata o artigo anterior, fica a
autoridade sanitária obrigada a adotar, prontamente, as
medidas para o controle da doença, no que concerne a
indivíduos, grupos populacionais e ambiente.

Titulo VII
Do Controle de Zoonoses
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Art. 18 - Entende-se por controle de zoonose, para efeito
desta lei, o conjunto de ações que visam a eliminar,
diminuir ou prevenir os riscos e agravos á saúde provocados
por vetor, animal reservatório ou animal sinantrópico.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo

entende-se por:
- zoonose, a doença transmissivel comum a homens e

animais;
II - doença transmitida por vetor, a transmitida ao homem

através de seres vivos que veiculam o agente infeccioso,
tendo ou não os animais como reservatório;
III - animal sinantrópico, o que indesejavelmente coabita

com o homem, no domicilio ou peridomicilio, tal como rato,
barata, escorpião, mosca, pernilongo, pulga e outros.
Art. 19 - Os serviços de zoonose no Estado de Minas Gerais
serão estruturados dentro dos princípios do Sistema único de
Saúde e obedecerão às seguintes diretrizes:

- definição e utilização de critérios epidemiológicos
para a organização dos serviços de controle e diagnóstico
das zoonoses;
II - planejamento de ações de forma ordenada e coerente;
III - desenvolvimento de ações de combate e controle dos

vetores, animais reservatórios e sinantrópicos, e dos
agravos à saúde, de forma integrada com a vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica, saneamento, meio
ambiente, educação, comunicação social, saúde do
trabalhador, ressaltando o caráter de complementaridade do
combate químico.
Art. 20 - São ações de controle da zoonose, dentre outras:

- planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar,
avaliar e executar;
II - analisar o comportamento das zoonoses, doenças ou
agravos causados por vetor, animal reservatório ou
sinantrópico, traçando tendências, de forma a subsidiar o
planejamento estratégico;
III - analisar o impacto das ações desenvolvidas, das

metodologias empregadas e das tecnologias incorporadas;
IV - promover a capacitação de recursos humanos e o

desenvolvimento da pesquisa em área de zoonose;
V - integrar-se com o sistema de informação do Sistema
único de Saúde para manutenção de banco de dados, produção e
difusão de informações;
VI - prover laboratório de referência em zoonose;
VII - criar, construir e equipar os Centros e Núcleos de
Controle de Zoonose nos municípios;
VIII - organizar os serviços de zoonose, garantindo o fácil
acesso da população aos serviços e às informações.
Art. 21 - Os atos danosos cometidos por animal são da
inteira responsabilidade de seu proprietário.
Parágrafo único - Quando o ato danoso for cometido por
animal sob a guarda de preposto, estender-se-á a esse a
responsabilidade de que trata este artigo-
Art. 22 - São de responsabilidade do proprietário a
manutenção do animal em perfeitas condições de alojamento,



alimentação e saúde, bem como as providências pertinentes à
remoção de dejetos por ele deixados.
Parágrafo único - Todo proprietário de animal é obrigado a
mantê-lo permanentemente imunizado contra as doenças
definidas pelas autoridades sanitárias.
Art. 23 - O animal que deixar de ser desejado por seu
proprietário deve ser encaminhado ao órgão sanitário
responsável e não pode ser abandonado.
Art. 24 - Sempre que necessário, é o proprietário obrigado
a permitir o acesso da autoridade sanitária, quando no
exercício de suas funções, ás dependências de alojamento do
animal, bem como acatar as determinações dela quanto à
adoção de medidas sanitárias que visem à preservação e à
manutenção da saúde, à prevenção das doenças transmissíveis
e sua disseminação.
Parágrafo único - As medidas de que trata este artigo
compreendem, entre outras, a execução de provas sorológicas,
apreensão e sacrifício do animal considerado perigoso para a
saúde.
Art. 25 - Em caso de morte do animal, cabe ao proprietário
a disposição adequada do cadáver, ou seu encaminhamento ao
serviço sanitário competente.
Art. 26 - E proibido manter animal doméstico em local que
coloque em risco o controle da sanidade dos alimentos e
outros produtos de interesse da saúde ou que comprometa a
higiene e a limpeza do local.
Art. 27 - A criação e o controle das populações animais
serão regulamentados por legislação municipal, dentro de sua
competência, na defesa do interesse local, respeitadas as
disposições federais e estaduais pertinentes.

Titulo VIII
Da Vigilância Sanitária

Capitulo 1
Disposições Gerais

Art. 28 - A vigilância sanitária é um conjunto de ações
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos para a
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- o controle dos bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas
todas as etapas e os processos, da produção ao consumo,
inclusive as matérias-primas, transporte, armazenamento,

a distribuição e consumo de alimentos, medicamentos,
saneantes, produtos químicos, produtos agrícolas, drogas

o veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, biocidas, sangue,
hemoderivados, órgãos, tecidos e leite humano, equipamentos

o médico-hospitalares e odontológicos, insumos, cosméticos e
produtos de higiene pessoal, dentre outros de interesse da

.3	saúde;
2

	

	II - o controle da prestação de serviços que se relacionem
direta ou indiretamente com a saúde, abrangendo, dentre
outros, serviços médico-hospitalares, veterinários,
odontológicos, farmacêuticos, clinico-terapêuticos,
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diagnósticos, hemoterápicos, de radiações ionizantes e de
controle de vetores e roedores;
III - o controle do meio ambiente, com o estabelecimento de
relação entre os vários aspectos que interferem na sua
realidade, compreendendo tanto o ambiente e processo de
trabalho como de habitação, lazer e outros, sempre que
impliquem risco para a saúde, como aplicação de agrotóxico,
disposição de lixo domiciliar, comercial, industrial e
hospitalar, dentre outros.
Art. 29 - As ações de vigilância sanitária no Estado de

Minas Gerais devem:
- seguir as determinações da legislação e do Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária;
II - integrar o modelo assistencial da saúde;
III - objetivar a proteção e defesa da saúde das pessoas;
IV - adotar o método de inspeção sanitária aprovado em

normas técnicas especiais.
Art. 30 - São ações de vigilância sanitária, dentre outras:
- colaborar com a União na vigilância sanitária de

portos, aeroportos e fronteiras;
II - colaborar com as demais esferas de governo na execução

do controle sanitário de produtos e serviços;
III - pronunciar-se conclusivamente, segundo os parâmetros

estabelecidos, sobre o funcionamento de estabelecimentos de
interesse da saúde;
IV - fornecer às demais esferas de governo dados e
Informações de sua realidade, com vistas à elaboração de
conceitos, normas, critérios e parâmetros para a área de
vigilância sanitária;
V - elaborar normas técnicas especiais, em matéria de
vigilância sanitária, atendidas as disposições gerais da
lei, adaptando as normas às características e necessidades
estaduais, regionais ou locais;
VI - estabelecer, em caráter supletivo ao nível federal,
padrões de Identidade e qualidade de produtos, serviços,
meio ambiente e ambiente de trabalho, e promover o
respectivo cumprimento;
VII - estabelecer normas e padrões para alimentos "in
natura', alimentos de consumo imediato e alimentos vendidos
nas vias públicas, consoante as normas gerais;
VIII - elaborar, coordenar e desenvolver programas de
controle da água destinada ao consumo e uso humano, de
acordo com os padrões nacionais;
IX - elaborar normas, estabelecer padrões e requisitos

sanitários para concessão de registro e de alvará de licença
de funcionamento para estabelecimentos de saúde de interesse
da saúde;
X - estabelecer, suplementarmente, critérios e
procedimentos para controle e adequação da propaganda
comercial às normas de proteção da saúde, de acordo com o
estabelecido em nível federal
XI - efetuar a análise técnica de produtos de interesse da
vigilância sanitária, de acordo com os parâmetros e os
padrões de identidade e qualidade nacionais e regionais
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estabelecidos, com vista á liberação de sua produção e
comercialização;
XII - definir procedimentos técnicos e executar a
fiscalização da aplicação de ensaios clínicos e
toxicológicos em nível experimental sobre bens de interesse
da saúde;
XIII - controlar riscos e agravos decorrentes do consumo de
produtos e substâncias prejudiciais à saúde;
XIV - participar da execução e do controle das ações sobre
o meio ambiente, nos aspectos que visem à proteção da saúde
e qualidade de vida;
XV - implementar e coordenar o sistema de informação e
avaliação de vigilância sanitária, estabelecendo fluxo de
informações de interesse da vigilância sanitária e
elaboração e análise permanente de seus indicadores;
XVI - instituir câmara técnica de vigilância sanitária,
garantindo a participação de entidades profissionais e
cientificas;
XVII - desenvolver e acompanhar programa de capacitação,

aperfeiçoamento e preparação de recursos humanos necessários
à vigilância sanitária;
XVIII - fomentar o desenvolvimento de pesquisa jurídica e
técnica na área da vigilância sanitária;
XIX - promover e fomentar eventos de intercâmbio e
articulação interestadual e intermunicipal na área de
conhecimentos da vigilância sanitária;
XX - identificar áreas prioritárias, através da análise das
informações existentes e de pesquisas de campo, é os pontos
de risco, para o norteamento das ações de melhoria do
saneamento básico, esgotamento sanitário adequado de
resíduos;
XXI - estabelecer exigências relativas ao registro de

empresa e de prestador de serviços, inclusive o cadastro de
produtos agrotõxicos e afins destinados á higienização,
desinfecção e desinfestação de ambientes domiciliares,
públicos e coletivos, bem como de produtos destinados ao
tratamento de água de uso em campanha de saúde pública;
XXII - conceder registro a quem produza, transporte,
manipule, embale, armazene e comercialize agrotóxicos e
afins;
XXIII - conceder registro a prestador de serviços de
aplicação de agrotóxicos ou afins;
XXIV - cadastrar produtos agrotõxicos e afins, previamente
registrados no órgão federal competente, a serem produzidos,
manipulados, embalados, armazenados, comercializados e
utilizados no Estado de Minas Gerais;
XXV - controlar, fiscalizar e inspecionar o transporte
interno, o armazenamento, a comercialização, a utilização e
a destinação de sobras e rejeitos de agrotõxico ou afim, bem
como as empresas prestadoras de serviços de aplicação de
agrotóxico e afim, destinados á higienização, desinfecção ou
desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou
coletivos, inclusive os produtos destinados ao tratamento de
água de uso em campanha de saúde pública;
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XXVI - desenvolver ações de instrução, divulgação e
esclarecimento que assegurem o uso correto de agrotóxico e
afim;
XXVII - divulgar, anualmente, no diário oficial do Estado,
a relação dos agrotõxicos e afins cadastrados para uso na
higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes
domiciliares, públicos ou coletivos, incluídos os produtos
destinados ao tratamento de água em campanhas de saúde
pública, bem como promover divulgação sistemática de cada
novo produto cadastrado ou que tiver seu cadastro cancelado,
neste caso informando o motivo;
XXVIII - manter instalações especiais para armazenamento e
equipamento destinado à destruição de restos de amostras e
produtos apreendidos em decorrência da ação fiscal
XXIX - elaborar normas para inspeção e fiscalização

sanitária de produção, de produtos, de prestação de serviços
e estabelecimentos de saúde ou de interesse da saúde;
XXX - fiscalizar a adoção de plano de controle de
qualidade, padrões de identidade e qualidade de produtos e
serviços de saúde ou de interesse da saúde, de boas práticas
de produção e prestação de serviços, em estabelecimentos de
saúde e de interesse da saúde;
XXXI - promover a participação efetiva e permanente do
consumidor e do usuário nas ações de vigilância sanitária;
XXXII - fiscalizar a comercialização de produtos e de
serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária;
XXXIII - fiscalizar, no âmbito de sua jurisdição, a
propaganda comercial, no que diz respeito à sua adequação ás
normas de proteção à saúde;
XXXIV - difundir Informações de interesse da saúde do
consumidor, para os diferentes segmentos do corpo social;
XXXV - outras ações e atividades afins, de Interesse da

saúde.
Capitulo II

Dos Produtos de Interesse da Saúde
Art. 31 - São produtos sujeitos à fiscalização sanitária as
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, saneantes
domissanitários, equipamento médico-hospitalar e correlatos,
entorpecentes e psicotrópicos, produtos tóxicos e
radioativos, alimentos, água e bebidas, sangue e
hemoderivados, dentre outros produtos de interesse da saúde.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, são produtos de
interesse da saúde todos os produtos, substâncias e
equipamentos, que por seu uso, consumo, comercialização ou
aplicação possam causar dano à saúde.
Art. 32 - Ficam adotadas, para efeito desta lei, as

definições dos produtos constantes da legislação federal.
Art. 33 - Todo produto exposto à venda ou entregue ao
consumo deverá atender à legislação e às normas técnicas
quanto a registro, conservação, embalagem, rotulagem, prazo
de validade e outros aspectos nelas estabelecidos.
Art. 34 - Os produtos de interesse da saúde, em trânsito ou
depositados em armazém e empresa transportadora,
distribuidor ou representante, ficarão sujeitos ao controle



da autoridade sanitária, que, a seu critério, poderá exigir
qualquer documento relativo às mercadorias, bem como
proceder a inspeção e coleta de amostra.
Parágrafo único - Ficam também sujeitos ao controle da
autoridade sanitária os produtos depositados em órgão
público, principalmente em despensa de escola, hospital,
creche e entidade filantrópica.
Art. 35 - E proibido elaborar, manipular, armazenar,
distribuir, vender e transportar produto em condições
inadequadas, que possam determinar sua perda ou
impropriedade para o consumo, ocasionando risco para a
saúde.
Art. 36 - E proibido expor á venda produto de interesse da
saúde destinado exclusivamente à distribuição gratuita,
proveniente de órgão público ou privado.
Art. 37 - São impróprios para uso e consumo:

- o produto cujo prazo de validade esteja vencido;
II - o produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado,

falsificado, corrompido, fraudado, nocivo à vida ou à saúde,
ou, ainda, aquele em desacordo com as normas
regulamentadoras de fabricação, distribuição e apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

Capitulo III
Dos Estabelecimentos

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 38 - Para os fins desta lei, entende-se por:
- alvará de licença de funcionamento o ato privativo do

órgão de saúde competente, contendo permissão para o
funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvam qualquer
das atividades previstas neste regulamento;
II - autorização de funcionamento o ato privativo do órgão

competente do Ministério da Saúde incumbido da vigilância
sanitária dos produtos, contendo permissão para que as
empresas exerçam as atividades sob regime de vigilância
sanitária instituídas por lei federal;
III - autorização especial a licença exigida nos termos da

Lei Federal nQ 6.368/76, concedida pela autoridade sanitária
competente, indispensável para o desenvolvimento de
atividade correlacionada com substância entorpecente ou
psicotrópica.
Art. 39 - O alvará de licença de funcionamento é

obrigatório nos estabelecimentos definidos em legislação
federal e nesta lei.

lg - O alvará de licença de funcionamento deverá ser
renovado anualmente até o dia 31 de março.
f 2Q - A concessão ou renovação do alvará de licença de
funcionamento será condicionada á vistoria da autoridade
sanitária competente e ao atendimento dos requisitos e
padrões mínimos exigidos na legislação.
# 3Q - O alvará de licença de funcionamento poderá ser
suspenso, cassado ou cancelado no interesse da saúde
pública, mediante despacho fundamentado da autoridade
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competente, assegurado o direito de defesa em processo
administrativo, instaurado pelo órgão sanitário.
Art. 40 - Os estabelecimentos e locais cujas atividades são
previstas nesta lei devem apresentar á autoridade competente
plano de controle de qualidade das diferentes etapas e
processos, padrões de identidade e qualidade dos produtos e
serviços, e normas de boas práticas de produção e prestação
de serviços.
Art. 41 - Os estabelecimentos e locais cujas atividades são
previstas nesta lei devem, quanto a unidades físicas,
maquinários diversos, ou pessoal habilitado, estar
Instalados e equipados em razão da capacidade necessária
para executarem as atividades a que se propõem, bem como da
conservação e manutenção dos padrões de identidade e
qualidade das substâncias e produtos.

# 1 Q - São considerados impróprios ao funcionamento os
estabelecimentos e serviços que se mostrem inadequados para
os fins que deles se esperam, bem como aqueles que não
atendam ás normas regulamentares.
f 2Q - Todas as máquinas, equipamentos, aparelhos e demais
instalações dos estabelecimentos deverão ser mantidos em
perfeitas condições de higiene e funcionamento-
Art. 42 - Os estabelecimentos comerciais e industriais
produtores e prestadores de serviços de saúde e de interesse
da saúde cumprirão o disposto na legislação especifica
vigente. -
Art. 43 - A ventilação, iluminação, níveis de ruido,
condicionamento do ar, acondicionamento e manipulação dos
produtos relacionados com a saúde nos estabelecimentos de
saúde e de interesse da saúde deverão respeitar a legislação
específica.
Art. 44 - O funcionamento dos estabelecimentos relacionados
com substância, serviços e produto de saúde ou de interesse
da saúde, Integrantes da administração pública ou por ela
instituidos, fica sujeito às mesmas exigências legais
estipuladas para os estabelecimentos de natureza privada.

Seção II
Dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde

Art. 45 - Para os fins deste código e demais normas
técnicas, consideram-se de serviços de saúde os
estabelecimentos destinados precipuamente a promover e
proteger a saúde individual das doenças e agravos que
acometam o indivíduo, prevenir e limitar os danos por eles
causados e reabilitá-lo quando sua capacidade tísica,
psíquica ou social for afetada-
Art. 46 - Os estabelecimentos de serviços de saúde são das
seguintes denominações gerais:

- serviços médicos de saúde, assim entendidos os
consultórios, ambulatórios, unidades básicas de saúde,
unidades mistas ou unidades Integradas de saúde, unidades de
saúde especializadas ou de pronto atendimento, hospitais, e
outros que venham a ser definidos e disciplinados em normas
técnicas especiais;



Ir - serviços odontológicos de saúde, que compreendem os
consultórios odontológicos, unidades móveis e entidades de
assistência odontológica, clínicas dentárias, clinicas
dentárias especializadas, policlínicas odontológicas,
prontos-socorros odontológicos, centros médico
odontológicos. e outros que venham a ser definidos e
disciplinados em normas técnicas especiais;
III - serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, que são

os serviços intra-hospitalares ou autônomos tais corno os de
radiologia diagnóstica, radioterapia, análises clinicas,
patologia clínica, ultrassonografia, anatomia patológica,
hemodiálise, diálise peritoneal, fisioterapia, fisiatria,
medicina nuclear, laboratórios de radioisótopos, endoscopia,
hemoterapia, tratamento hiperbárico, eletroneuromiografia,
eletrocardiografia, análises metabólicas e endocrinológicas,
provas respiratórias, provas hemodinâmicas, termografia,
ressonância magnética nuclear, unidades de sorologia,
ecocardiografia, audiometria, laboratórios de órteses e
próteses, ópticas, bancos de órgãos e tecidos, laboratórios,
centrais de esterilização e outros que venham a ser
definidos e disciplinados em normas técnicas especiais;
IV - outros serviços de saúde, assim entendidas as clínicas

de repouso, clínicas de emagrecimento, clinicas ou
consultórios de acupuntura, cinesiologia aplicada,
homeopatia, terapia floral, fitoterapia, quiropatia,
iridologia, massagem oriental, magnetoterapia, musicoterapia
e antroposofia, clínicas de reabilitação física, clínicas e
asilos geriátricos, institutos de pedologia, clinicas ou
consultórios de fonoaudiologia, clínicas de terapia
ocupacional, clínicas de fisioterapia, clínicas ou
consultórios de psicologia, estabelecimentos de enfermagem,
clinicas de nutrição, casas de massagem terapêutica,
estabelecimentos de assistência veterinária e ainda os de
assistência complementar no transporte de pacientes com a
finalidade de remoção simples ou de atendimento emergencial,
com ou sem recurso para suporte vital, e com ulterior
remoção referencial, utilizando meios de transporte aéreo,
rodoviário, ferroviário ou hidrico, e outros serviços que
venham a ser definidos em normas técnicas especiais.
Parágrafo único - As categorias de estabelecimento
indicadas neste artigo não poderão ser usadas como marca de
fantasia, sendo o seu uso restrito aos estabelecimentos que
possuam os requisitos mínimos de instalações, recursos
materiais e humanos, fixados neste código e em normas
técnicas especiais, mantendo-se assim a correspondência
entre a capacidade indicada pela denominação geral e a real
capacidade assistencial do estabelecimento.
Art. 47 - Os serviços de saúde serão mantidos em rigorosas
condições de higiene, devendo serem observadas as normas de
biossegurança e controle de infecções hospitalares
estipuladas na legislação sanitária vigente.
Art. 48 - O serviço de saúde somente funcionará com a
presença de seu responsável técnico, ou, para suprir
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impedimento ou ausência do titular, de seu substituto
cadastrado no serviço sanitário competente.
# lg - O serviço de saúde mencionado neste artigo terá
responsabilidade técnica única perante a autoridade
sanitária, ainda que mantenha em suas dependências prestação
de serviços de profissionais autônomos, de empresas medicas,
de prestação de serviços de saúde ou assemelhados.

- Em toda placa Indicativa, anúncio ou forma de
propaganda deverá constar, com destaque, o nome do
profissional responsável, com o número de inscrição no
respectivo conselho.
Art. 49 - Os serviços médicos de saúde que executarem
procedimento em regime de internação hospitalar deverão
implantar e manter comissão de controle de infecção
hospitalar.
Parágrafo único - Caberá à direção administrativa e ao
responsável técnico dos serviços comunicar à autoridade
sanitária a instalação, composição e eventuais alterações na
comissão mencionada neste artigo, bem como notificar,
regularmente, as ocorrências de infecção hospitalar,
conforme estabelecido na legislação sanitária.
Art. 50 - Os utensilios e instrumentos diagnósticos,
terapêuticos e auxiliares utilizados nos serviços de saúde
que sejam expostos a contato com fluidos orgânicos de
usuário serão descartados ou submetidos a desinfecção ou
esterilização adequada.
Parágrafo único - O número de utensilios e instrumentos
deverá ser condizente com o número de pessoas atendidas,
para permitir o ciclo completo de esterilização e, ainda,
oferecer reserva para eventualidade.
Art. 51 - Os equipamentos e instalações fisicas dos
serviços de saúde que possam ser expostos ao contato com
fluido orgânico de usuário serão submetidos a desinfecção e
subseqüente esterilização adequada, conforme estabelecido na
legislação sanitária vigente.
Art. 52 - Os serviços de saúde que utilizem em seus
procedimentos medicamentos sob regime de controle especial
manterão controle e registro na forma prevista na legislação
vigente.
Art. 53 - Os serviços de saúde manterão diariamente
atualizados registros e outros modos de arquivamento de
dados dos pacientes, dos quais constarão o nome do paciente
e seu endereço completo, motivo do atendimento, conclusão
diagnóstica, tratamento aplicado, nome e inscrição no
conselho regional do profissional responsável pelo
atendimento, além de outros registros de interesse da saúde.
Parágrafo único - Os registros e outros modos de

arquivamento de dados dos pacientes mencionados neste artigo
permanecerão no serviço e serão exibidos á autoridade
sanitária sempre que solicitados, sendo obrigatório o
arquivamento pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, assegurado
aos interessados diretos ou representantes legais o acesso
às informações neles contidas.



Art. 54 - Os serviços de saúde observarão a legislação de
proteção â saúde do trabalhador, com ênfase para medidas
coletivas, com obrigatoriedade de uso dos equipamentos de
proteção individual para os trabalhadores expostos a fluidos
orgânicos.
Art. 55 - Os estabelecimentos que empreguem radiação
ionizante e não ionizante, seja para fins diagnósticos ou
terapêuticos, ou de qualquer outro uso, serão cadastrados,
só podendo funcionar com autorização do órgão sanitário
competente e obedecerão às normas do Conselho Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) e á legislação vigente.
f 1 Q - Para os fins deste código, a responsabilidade

técnica pela utilização e guarda dos equipamentos, durante
sua vida útil, será solidária entre o responsável técnico, o
proprietário, o fabricante, a rede de assistência técnica e
o importador

- Nas incidências de radiação ionizante, usará o
paciente, obrigatoriamente, equipamentos radioprotetores
envoltórios sobre as partes corpóreas que não sejam de
interesse diagnóstico ou terapêutico.
f 3Q - As instalações e os equipamentos de radiação
ionizante e não ionizante operarão com riscos mínimos para a
saúde dos trabalhadores, pacientes e ambientes, respeitada a
legislação pertinente.

- Após sua vida útil, as fontes de radiação ionizante
não intermitentes terão destinação adequada, sob
responsabilidade solidária entre proprietário e fabricante.
Art. 56 - São estabelecimentos hemoterápicos os serviços
que, em parte ou no seu todo, realizem, entre outras, as
atividades de captação, seleção, triagem clinica e
orientação do doador, coleta de sangue, identificação e
registro das unidades de sangue, realização de provas pré-
transfusionais, manipulação, processamento, fracionamento,
armazenamento, produção industrial de sangue, hemoderivados
e insumo, prescrição, aplicação e acompanhamento pós-
transfusional
Parágrafo único - Serão considerados também como

estabelecimentos hemoterápicos os serviços integrados de
hematologia de funcionamento intra e extra-hospitalar ou
ambulatorial.

Seção III
Dos Estabelecimentos de Serviços de Interesse da Saúde

Ârt. 57 - Para efeito deste código, serão considerados
estabelecimentos de serviços de interesse da saúde;

- os que distribuam, fabriquem ou industrializem
o medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e seus

correlatos, produtos de higiene, dietéticos, perfumes e
cosméticos, produtos biológicos, plantas medicinais,
saneantes domissanitárlos e produtos congêneres de interesse
da saúde pública;
II - os industriais que fabriquem ou beneficiem alimentos,
bebidas, matérias-primas alimentares, aditivos,
coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao contato
com alimentos, tais como fábricas de conserva de produtos de
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origem vegetal • fábricas de doce e produtos de confeitaria,
fábricas de massa e derivados perecíveis, fábricas de
produto infantil, fábricas de conserva de peixe, crustáceo e
molusco, granjas produtoras e entrepostos de ovos,
estabelecimentos de abate de animal, preparação de embutidos
e conservas animais, pasteurizadoras de leite e fábricas de
laticínio, fábricas de sorvete, bolo e torta gelados,
refeições industriais, fábricas de refeição congelada,
fábricas de farinhas diversas, fábricas de bebida alcoólica,
analcoõlica, suco e outras, fábricas de biscoito e bolacha,
fábrica de bala, caramelo, chocolate e similares,
cerealistas, depósitos e beneficiadoras de grão, fábricas de
condimento, molho e especiaria, desidratadoras vegetais,
fábricas de gelatina e pós para sobremesa, fábricas de gelo,
refinadoras de óleo e gordura comestíveis, fábricas de doce
e conserva de fruta, fábricas de conserva de legumes e
similares, fábricas de massas secas, refinadoras e
embaladoras de açúcar, refinadoras e embaladoras de sal,
torrefadoras de café, fábricas de café e mate solúvel,
fábricas de pão e similares, fábricas de vinagre, fábricas
de fermento e levedura, dentre outras fábricas;
III - os laboratoriais de finalidade de pesquisa, análise

de amostras, análise de produtos alimentares, água,
medicamentos e correlatos, de controle de qualidade de
produtos, equipamentos e utensílios, bem como as seções das
indústrias indicadas nos incisos 1 e II responsáveis por
esse controle, entre outros;
IV - os de dispensação de produtos farmacêuticos e

correlatos, tais como farmácias, drogarias, postos de
medicamentos, depósitos de medicamentos e ervanarias, entre
outros;
V - os comerciais que produzam, manipulem, beneficiem,

acondicionem, conservem, transportem, armazenem, depositem,
comprem ou vendam alimento, tais como açougue, depósito de
carne, casa de carne e embutidos, aves abatidas, peixaria,
padaria, "bonbonni're", confeitaria, casa de laticinio,
sorveteria, leiteria, armazém, mercado, supermercado,
mercearia e similares, "trailers", feiras livres e comércio
ambulante com venda de carne, pescado e outros produtos de
origem animal, mistos e de produtos alimentares não
perecíveis, depósito de frutas e verduras, sacolão, casa de
suco, caldo de cana, bar, lanchonete, pastelaria, casa de
vitamina, cervejaria, boate, restaurante, casa de chope,
churrascaria, pizzaria, cozinha de clube, hotel, pensão,
creche e similares, cozinha de indústria, cozinha e lactário
de hospital, de maternidade e de casa de saúde, depósito de
produtos perecíveis e outros de interesse da saúde pública;
VI - os prestadores de serviços destinados a desratização,
desinsetização e imunização de ambientes domiciliares,
públicos e coletivos;
VII - os de hospedagem, tais como hotel, motel, pensão,
hospedaria, pousada, pensionato e congêneres:
VIII - os de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus,
pré-escola, creche e similares, bem como os estabelecimentos
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de ensino do tipo escola de natação, escola de balé,
academia de ginástica e congêneres;
IX - os de lazer e diversões do público, tais como clube

esportivo e recreativo, academia de dança, colónia e
acampamento de férias, danceteria, boate, parque de
diversões, zoológico, jardim botânico, área de lazer de
conjunto ou edificação de habitação coletiva, circo, rinque
de patinação, cinema, teatro, casa de espetáculos e outros
estabelecimentos assemelhados;
X - os de esteticismo e cosmética, tais como cabeleireiro,
barbearia, instituto de beleza, sauna, casa de banho e
congêneres;
XI - os responsáveis pela produção, transporte e
armazenamento de material radioativo ou equipamento que
contenha substância radioativa;
XII - os que realizem velório, transporte de cadáver,
funerária, necrotério, sala de necropsia e anatomia
patológica, cemitério, crematório e congéneres;
XIII - as garagens de ánibus, terminal rodoviário,
ferroviário, porto e aeroporto;
XIV - os prestadores de serviços de lavanderia e

conservador ia;
XV - outros estabelecimentos ou locais de interesse da
saúde pública, tais como oficina, depósito de pneus,
borracharia, depósito de materiais de construção, depósito e
usina de •processamento de lixo, aterro sanitário, lote vago
e outros em que se possa desenvolver meio ambiente insalubre
para o homem ou seja propicio ao desenvolvimento de animais
sinantrópicos.

lg - Os estabelecimentos indicados no inciso X são
obrigados a desinfetar, observadas as normas de desinfecção
e esterilização, o material e o instrumental perfuro~
cortante, roupa de cama, banho e tudo o que possa ter
contato com sangue ou outro fluido orgânico.

- Os estabelecimentos mencionados no inciso VII
manterão à disposição dos usuários informações e produtos
destinados à prevenção de doenças sexualmente
transmissiveis.
# 3Q - Os estabelecimentos de que trata o inciso VII
desinfetarão as roupas de cama e banho com produtos
indicados em normas técnicas especiais.
Art. 58 - As empresas distribuidoras de produtos

farmacêuticos deverão ser instaladas em local adequado.
Parágrafo único - Não será concedido alvará de licença de
funcionamento a estabelecimento instalado próximo de fonte
poluidora que possa trazer risco de contaminação dos
produtos e equipamentos, nem em via que tenha esgotamento
sanitário a céu aberto.
Art. 59 - O funcionamento de indústria de alimento é
condicionado a vistoria ou fiscalização periódica da
autoridade competente, que observará as seguintes
diretrizes, além das previstas nas leis vigentes:

- localização, área e orientação higiênico-sanitária;
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II - estabelecimento e adoção de planos e programas de
controle de qualidade sob responsabilidade técnica;
III - estabelecimento e adoção de padrão de identidade e

qualidade (PIQ's) dos produtos e serviços de alimento;
IV - adoção das boas práticas de produção e prestação de

serviços.
Art. 60 - Os meios de transporte de alimento destinado ao
consumo humano, refrigerados ou não, devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene e garantir a
Integridade e a qualidade, a fim de impedir a contaminação e
a deterioração do produto.
Parágrafo único - O veiculo de transporte deve atender ás

características específicas, de acordo com o tipo de produto
a ser transportado, segundo normas técnicas especiais.
Art. 61 - As empresas prestadoras de serviços de
higienização, desinsetização e desinfestação de ambientes
domiciliares, públicos ou coletivos deverão manter
responsável técnico e fazer uso apenas de produtos
registrados, aprovados pelo órgão oficial federal competente
e cadastrados na Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais.

lo - E obrigatório o uso de equipamento de proteção
individual pelos aplicadores e demais manipuladores, de
acordo com os produtos manuseados e as instruções do
fabricante, do responsável técnico, da autoridade sanitária
e das normas técnicas especiais.
f 2Q - A empresa deverá possuir registro dos trabalhos

executados, assim como controle interno de estoque.
§ 3Q - Os aplicadores deverão possuir cartão individual de
identificação e qualificação.
§ 4g - Após a aplicação de qualquer produto, as empresas de
que trata este artigo deverão fornecer ao usuário
certificado no qual conste o nome e a composição qualitativa
do produto ou mistura utilizada, a quantidade empregada por
área e instruções para o caso de acidente.
§ 50 - O acidente por aplicação indevida ou inadequada

desses produtos será de inteira responsabilidade da empresa
que proceder à aplicação.
§ e - Não será concedido alvará de licença de

funcionamento aos estabelecimentos cujas dependências tenham
comunicação direta com áreas residenciais, bem como àqueles
localizados em sobreloja, conjuntos comerciais que possuam
escritórios, restaurantes e similares, ou outros cujos
funcionários ou usuários possam ser afetados de qualquer
forma por produto estocado ou utilizado.
§ 7Q - Em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais com
possível comunicação direta com residências ou outros
ambientes freqüentados por pessoas ou animais domésticos
onde possa haver, ainda que eventualmente, risco para a
saúde ou vida dos mesmos, é vedada a aplicação dos produtos
cuja ação se faça por gás ou vapor.

Capítulo IV
Dos Manipuladores



Art. 62 - A autoridade fiscalizadora, sempre que julgar
necessário, poderá exigir exame clínico ou laboratorial de
pessoas que exerçam atividades em locais passíveis de
fiscalização sanitária.

l Q - As pessoas que manipulem alimento e outros produtos
de interesse da saúde deverão adotar normas de boas práticas
de produção e prestação de serviços.

2g - Na persecução da qualidade e como medida de
prevenção de risco para a saúde, as autoridades sanitárias
desenvolverão atividades de educação sanitária e baixarão
normas sobre o conteúdo mínimo do curso para manipuladores,
a ser efetuado por órgão público ou privado.

3Q - As normas de boas práticas de produção e prestação
de serviços serão objeto de normas técnicas especiais.

Capitulo V
Da Responsabilidade Técnica

Art. 63 - E obrigatória a manutenção de responsáveis
técnicos legalmente habilitados, em número suficiente para a
adequada cobertura das diversas espécies de produção e
comercialização de produtos e substâncias e dos diversos
setores de prestação de serviços, nas atividades definidas
em legislação pertinente.

lQ - A exigência de assistência e responsabilidade
técnica em estabelecimento de interesse da saúde será objeto
de normas técnicas especiais.
§ 2Q - Independentemente de cominações penais de que sejam
passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, as
empresas e estabelecimentos responderão administrativamente
por infração sanitária resultante da inobservância desta lei
e demais normas complementares.

Título IX
Da Saúde do Trabalhador

Art. 64 - A área de saúde do trabalhador compreende um
conjunto de atividades que se destinam à promoção, proteção,
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho.
Art. 65 - Entre outras, são atividades na área de saúde do
trabalhador:

- a elaboração de normas técnicas relacionadas com a
saúde do trabalhador, inclusive as relativas ao ambiente e
organização do trabalho;
II - o estabelecimento, suplementarmente, de normas e a

execução de ações preventivas e de recuperação da saúde do
trabalhador;
III - a informação, aos trabalhadores e respectivos

sindicatos, sobre o risco e danos à saúde no exercício da
atividade laborativa e nos ambientes de trabalho;
IV - a garantia de participação dos trabalhadores e suas
respectivas representações sindicais no planejamento,
avaliação e controle das ações de saúde do trabalhador;
V - o estimulo e a participação, no âmbito de competência

do Sistema único de Saúde, de estudos, pesquisas, avaliação
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e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde
existentes no processo de trabalho;
VI - a utilização de parâmetros epidemiolõgicos como
instrumento básico para a definição de prioridades na
alocação de recursos e orientação programática, bem como a
priorização da formação de recursos humanos na área;
VII - a execução das ações de vigilância e fiscalização dos
locais e processo de trabalho, exigindo que o empregador
tome medidas de eliminação e controle dos riscos à saúde e
segurança dos trabalhadores;
VIII - a utilização de instrumentos de informação e

comunicação regulamentados em normas técnicas especiais;
IX - o controle e a avaliação das condições dos ambientes
de trabalho, promovendo o cumprimento das normas de
segurança e saúde do trabalhador e impondo penas cabíveis
pelo seu descumprimento;
X - a garantia ao trabalhador de recusa ao trabalho em
condições de risco grave ou iminente;
XI - a exigência, das empresas, das informações necessárias
para avaliação dos riscos dos ambientes e processos de
trabalho e a notificação de acidentes de trabalho, doenças
profissionais e outros agravos à saúde relacionados com o
processo de trabalho.
Parágrafo único - As atividades na área de saúde do

trabalhador compreendem o meio urbano e o meio rural.
Art. 66 - Entre outras obrigações no âmbito da saúde
pública, referentes à saúde do trabalhador, cabe ao Sistema
Unico de Saúde o estabelecimento de normas, a fiscalização e
o controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição, comercialização,
destinação final de resíduos e manuseio de substâncias e
produtos, de máquinas e equipamentos no processo de
trabalho.
Art. 67 - Além do estabelecido na legislação própria, deve

o empregador:
- oferecer condições de segurança e organização do

trabalho de forma a preservar a saúde do trabalhador;
II - permitir e facilitar o acesso da autoridade sanitária

aos locais de trabalho, fornecendo as informações e dados
solicitados;
III - manter programas regulares de controle de saúde para

seus trabalhadores, aprovados pela autoridade sanitária
competente;
IV - manter os trabalhadores na esfera de cada empresa e de

sua representação sindical informados sobre os riscos aos
quais estão expostos, bem como sobre as recomendações para a
sua eliminação e controle;
V - arcar, em caso de riscos não conhecidos, com os custos

dos estudos e pesquisas que visem a esclarecê-los, eliminá-
los ou controlá-los;
VI - permitir a entrada de representante dos trabalhadores

junto com a fiscalização;
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VII - paralisar as atividades, assegurados os direitos dos
trabalhadores, em situação de risco grave e iminente no
local de trabalho.
Art. 68 - As condições ambientais relativas aos riscos para
a saúde do trabalhador, tais como agentes físicos, químicos,
biológicos, mecânicos e ergonômicos, obedecerão à legislação
vigente e a normas técnicas especiais.
Art. 69 - Para avaliação da exposição aos riscos do
processo de trabalho, poderão ser utilizados parâmetros
preconizados por entidades nacionais e internacionais de
notório saber e idoneidade, tais como a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Organização Mundial
de Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho
(OH) e outras.
Art. 70 - Na efetivação das atividades de eliminação ou
minimização de riscos nos ambientes de trabalho, ou
condições de insalubridade, periculosidade e penosidade,
deve-se priorizar:

- a eliminação do risco na fonte;
II - medidas de controle diretamente na fonte;
III - medidas de controle no ambiente de trabalho;
IV - equipamentos de proteção coletiva (E.P.C.).
Parágrafo único - O uso de Equipamento de Proteção
Individual (E.P.I.) bem como o pagamento do adicional de
insalubridade, periculosidade e penosidade devem ter caráter
complementar e temporário, até que se consigam eliminar
essas condições de risco, salvo quanto àquelas atividades em
que ainda não se desenvolveu tecnologia capaz de eliminá-
1 as.
Art. 71 - As edificações deverão obedecer aos requisitos
técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas
trabalhem.
Art. 72 - Os materiais e substâncias empregados,

manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando
perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua
composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de
perigo correspondente, segundo a padronização internacional.
Parágrafo único - Os estabelecimentos que mantenham as
atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de
trabalho expostos aos riscos, avisos ou cartazes, com
advertência quanto aos materiais e substâncias tóxicas.
Art. 73 - A Administração Pública, direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público, adotarão como critério definitivo para contratação
de serviços e obras o respeito e observância das normas
relativas à segurança dos trabalhadores-
Art. 74 - E proibido exigir nos exames pré-admissionais
sorologia para AIOS, atestados de esterilização, testes de
diagnóstico de gravidez e outros que visem dificultar o
acesso ao mercado de trabalho, ou que expressem preconceito
nos termos constitucionais.

Título X
Do Saneamento Básico e Meio Ambiente
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Art. 75 - O Sistema Único de Saúde participará da
formulação da política de saneamento para o Estado e
executará o que lhe couber de forma integrada com outros
órgãos públicos ou privados.
Art. 76 - E dever a ligação de toda construção considerada
habitável á rede pública de abastecimento de água e á rede
coletora de esgotos sanitários.
ç lg - Quando não existir rede pública de abastecimento de
água ou rede coletora de esgoto sanitário, o serviço
sanitário competente indicará as medidas a serem adotadas
pelo responsável pela obra.

2g - Toda e qualquer solução individual ou coletiva,
tratamento e disposição de esgotos sanitários deverá atender
às normas técnicas.
Art. 77 - A água distribuída à população pelo sistema
público de abastecimento deve ser tratada e fluoretada em
estação de tratamento próprio, observada a legislação
vigente.
Art. 78 - A água para consumo humano distribuída pelo
sistema público terá sua qualidade avaliada pelo serviço
sanitário, segundo normas especificas.
# lg - O órgão responsável pelo sistema de abastecimento

público de água deve controlar o processo de seu tratamento
e enviar às Secretarias Municipais de Saúde, ou órgãos
equivalentes, relatórios mensais relativos ao controle de
sua qualidade.

- Sempre que o serviço sanitário detectar a existência
de anormalidade ou falha no sistema público de abastecimento
de água, com risco para a saúde da população, comunicará o
fato ao órgão responsável para imediatas providências.
Art. 79 - Os reservatórios de água potável de

estabelecimento de uso público deverão permanecer
devidamente limpos, higienizados e tampados.
Art. 80 - Os aspectos sanitários relacionados com o uso da

água que não seja para consumo humano deverão obedecer ao
disposto na legislação vigente e normas dos órgãos
competentes.
Parágrafo único - Os aspectos sanitários relacionados com o
uso de água em piscina serão definidos em normas técnicas
especiais.
Art. 81 - O fabricante e o comerciante de filtros e outros
artefatos para uso doméstico, utilizados na purificação,
desinfecção ou tratamento de água para consumo, deverão
comprovar a eficácia do produto-
Art. 82 - A utilização de esgotos sanitários ou lodo
proveniente de seu tratamento em atividades agrícolas ou
pastoris deverá obedecer à legislação vigente e ás normas
dos órgãos competentes.
Parágrafo único - E proibida a Irrigação de plantações de
hortaliças e frutas rasteiras com água que não atenda aos
padrões sanitários definidos na legislação vigente e normas
dos órgãos competentes, em particular as que contenham
excretas de qualquer natureza.
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Art. 83 - A coleta, transporte e destino final dos resíduos
sólidos se processarão em condições que não tragam

maleficios ou inconvenientes à saúde e ao bem-estar
individual ou coletivo.
Parágrafo único - E proibido o acúmulo de lixo, materiais
inserviveis ou materiais que propiciem a instalação e
proliferação de roedores e outros animais sinantrópicos.
Art. 54 - Em estabelecimento prestador de serviços de
saúde, o fluxo interno e o armazenamento dos resíduos
sólidos obedecerão ao previsto em norma da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

 

lg - Os resíduos sólidos infectantes deverão ser
acondicionados em saco branco leitoso, resistente e
impermeável, ou outro previsto na norma da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- Apenas os resíduos sólidos infectantes provenientes
dos serviços de saúde poderão ser embalados em saco branco
leitoso.

 

3g - Os resíduos perfuro-cortantes deverão ser
acondicionados em recipientes rígidos, resistentes e
impermeáveis.
Art. 85 - Nos serviços de saúde, é obrigatória a separação,
no local de origem, de resíduo considerado perigoso, sob a
responsabilidade do gerador de resíduo, de acordo com a
legislação vigente e normas dos órgãos competentes.

- Para disposição final desses resíduos, deverão ser
tomadas medidas adequadas para proteção da saúde e do meio
ambiente -
f
 - E proibida a reciclagem de resíduos sólidos

infectantes gerados por estabelecimento prestador de
serviços de saúde.
Art. 66 - As habitações, os terrenos não edificados, as

construções e os estabelecimentos em geral, inclusive obras
públicas, obedecerão aos requisitos mínimos de higiene e
conforto indispensáveis à proteção da saúde.

lg - Nas obras de construção civil, é obrigatória a
drenagem permanente de coleções liquidas, originadas ou não
pelas chuvas, de forma a impedir a proliferação de mosquitos
e outros animais sinantrópicos.
# 2Q - Os estabelecimentos comerciais ou locais de
interesse da saúde pública em que, por suas características,
possa desenvolver-se ambiente insalubre para o homem ou
propicio á proliferação de mosquitos, roedores e outros
animais sinantrópicos, tais como oficinas, depósitos de
pneus, borracharias, depósitos de materiais de construção,
depósitos e usinas de processamento de lixo, aterros
sanitários, lotes vagos e outros, deverão adotar as medidas
necessárias para a eliminação desses riscos.
Art. 87 - As condições de produção, acondicionamento,
transporte, armazenamento, uso ou disposição de produtos
tóxicos, explosivos, inflamáveis, corrosivos, radioativos e
imunobiológicos, bem como resíduos dessa natureza,
obedecerão aos critérios estabelecidos nas leis vigentes e
nas normas dos órgãos competentes.
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Art. 88 - O Sistema Único de Saúde colaborará com os órgãos
responsáveis pela elaboração dos programas e projetos de
proteção ao meio ambiente.
Art. 89 - Constituem fatores ambientais de risco para a

saúde os decorrentes de situação ou atividade que provoquem
alteração no meio ambiente, principalmente aqueles
relacionados com a organização territorial, ambiente
construido, saneamento ambiental, proliferação de animais,
atividades produtivas e de consumo, além das substâncias
tóxicas, explosivas, inflamáveis, corrosivas e radioativas
que ocasionem ou possam vir a ocasionar risco ou dano á
saúde, à vida ou à qualidade de vida.

§ l - Os critérios, parâmetros, padrões, metodologias de
monitoramento ambiental, físico, químico e biológico e de
avaliação dos fatores de risco citados neste artigo são os
definidos na legislação vigente.

2g - Em caso de necessidade de critérios mais
restritivos, ou não previstos, serão eles estabelecidos em
normas técnicas especiais.
Art. 90 - E proibida a utilização de agrotôxico cuja
composição ou concentração comprometam a saúde pública e o
meio ambiente, conforme parâmetros estabelecidos na
legislação vigente.

Título XI
Das Infrações Sanitárias e Penalidades

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 91 - Ás infrações da legislação sanitária, ressalvadas
as previstas expressamente na legislação federal e em normas
técnicas especiais, são as configuradas nesta lei.
Parágrafo único - Considera-se infração, para os fins desta
lei, a desobediência ou inobservância do disposto nas normas
legais, regulamentares e-outras que, por qualquer forma, se
destinem a preservar a saúde.
Art. 92 - Os fornecedores de produtos e serviços de
interesse da saúde respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados para o consumo.
Art. 93 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil e
penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas,
alternativa ou cumulativamente, com as penas de:

- advertência;
II - pena educativa;
iir - multa;
IV - apreensão de produto;
V - inutilização de produto;
VI - interdição de produto;
VII - suspensão de venda ou de fabricação de produto;
VIII - cancelamento de registro de produto;
IX - interdição de estabelecimento;
X - proibição de propaganda;
XI - cancelamento do alvará de licença de funcionamento;
xir - cassação da autorização de funcionamento, ou

especial
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XIII - intervenção no estabelecimento;
XIV - revogação de contrato ou convênio;
XV - imposição de contrapropaganda.
Art. 94 - Responde pela infração todo aquele que por ação

ou omissão lhe tenha dado causa, concorrido para sua prática
ou dela se beneficiado.
Art. 95 - As infrações sanitárias se classificam em:
£ - leves, as em que o infrator seja beneficiado por

circunstância atenuante;
II - graves, as em que for verificada a ocorrência de uma

circunstância agravante;
Iii - gravíssimas, as em que seja verificada a ocorrência

de duas ou mais circunstâncias agravantes.
Art. 96 - A advertência será aplicada no caso de infração
leve, quando o infrator for primário e o dano possa ser
reparado.
Art. 97 - A pena educativa consiste em:
- divulgar a infração, com o objetivo de esclarecer o

consumidor de produto ou usuário de serviços do
estabelecimento sobre as medidas adotadas em relação ao ato
ou fato de natureza sanitária;
II - reciclar os dirigentes, técnicos e empregados do

estabelecimento infrator;
III - fazer veicular à clientela do estabelecimento

mensagens educativas expedidas pelo Sistema único de Saúde.
Art. 98 - A pena de multa consiste no pagamento das
seguintes quantias:

- nas infrações leves, de 51 (cinqüenta e uma) a 254
(duzentas e cinqúenta e quatro) UFIRs diárias ou outra
unidade de referência que venha a substitui-Ia;
II - nas infrações graves, de 255 (duzentas e cinqüenta e

cinco) a 506 (quinhentas e seis) UFIRs diárias ou outra
unidade de referência que venha a substitui-Ia;
III - nas infrações gravíssimas, de 507 (quinhentas e sete)

a 2.024 (duas mil e vinte e quatro) UFIRs diárias ou outra
unidade de referência que venha a substitui-la.
Art. 99 - A pena de intervenção será aplicada a
estabelecimento prestador de serviços de saúde, público ou
privado, quando for constatada negligência, Imperícia ou
Imprudência por parte de seus dirigentes, titulares ou
responsáveis técnicos, de modo a produzir risco iminente
para a saúde pública.

- Os recursos públicos que venham a ser aplicados em
serviço privado durante a intervenção serão posteriormente
cobrados dos proprietárlos, em dinheiro ou em prestação de
serviços ao Sistema único de Saúde.
§ 2Q - A duração da intervenção será a julgada necessária

pela autoridade sanitária para que cesse o risco mencionado
neste artigo, não podendo exceder o período de 180 (cento e
oitenta) dias, findo o qual o Sistema único de Saúde
interditará em definitivo o estabelecimento.

- A nomeação de interventor é da competência do
Secretário de Estado da Saúde.
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§ 4Q - O interventor não poderá ser qualquer dos então
dirigentes do estabelecimento, sócio ou responsável técnico,
seus cônjuges ou parentes até o segundo grau.
Art. 100 - A pena de contrapropaganda será imposta quando
da ocorrência de publicidade enganosa ou abusiva, cujo
resultado possa constituir risco ou ofensa à saúde.
Parágrafo único - A contrapropaganda será divulgada pelo
responsável pela mesma forma, freqüência e dimensão da
propaganda e, preferencialmente, no mesmo veículo, local,
espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da
publicidade enganosa ou abusiva.
Art. 101 - Uma vez constatada infração sanitária, a
autoridade sanitária comunicará formalmente aos conselhos de
classe a ocorrência do fato que configure transgressão de
natureza ética ou disciplinar da alçada daqueles conselhos.
Art. 102 - Para Imposição de pena e sua graduação, a

autoridade sanitária levará em conta;
- as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas
conseqüências para a saúde pública;
iii - os antecedentes do infrator quanto ás normas

sanitárias.
Parágrafo único - Para aplicação da pena de multa, será

ainda levada em conta a capacidade econômica do infrator.
Art. 103 - São circunstâncias atenuantes;
- não ter sido a ação do infrator fundamental para a

ocorrência do evento;
II - a errada compreensão da norma sanitária, admitida como

escusável quando patente a incapacidade do agente para
entender o caráter ilícito do ato praticado;
III - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar

ou minorar as conseqüências do ato lesivo á saúde pública
que lhe foi imputado;
IV - ter o Infrator sofrido coação, a que não podia

resistir, para a prática do ato;
V - ser primário o infrator, e de natureza leve, a falta

cometida.
Art. 104 - São circunstâncias agravantes;

- ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem

pecuniária, decorrente do consumo pelo público de produto
elaborado em desacordo com o disposto na legislação
sanitária;
tIL - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüências clamitosas para a saúde

pública;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à
saúde pública, de tomar as providências de sua alçada
tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual,
fraude ou má-fé.

1 Q - A reincidência especifica torna o Infrator passível
de enquadramento na penalidade máxima e a infração, de
caracterização como gravissima.
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- A infração de normas legais sobre o controle de

infecção hospitalar será considerada de natureza gravíssima.
Art. los - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e
agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão
das que sejam preponderantes.
Art. 106 - Quando o infrator for integrante da
Administração Pública, direta ou indireta, a autoridade
sanitária notificará seu superior imediato e, se não forem
tomadas as providências para a cessação da infração no prazo
estipulado, a autoridade sanitária comunicará o fato ao
Ministério Público, com cópia do processo administrativo
instaurado, para apuração do ocorrido-
Parágrafo único - As infrações sanitárias que também

configurarem ilícitos penais serão comunicadas á autoridade
policial.
Art. 107 - As infrações das disposições legais e
regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 5 (cinco)
anos.

lQ - A prescrição se interrompe pela notificação ou outro
ato da autoridade competente que objetive a sua apuração e a
conseqüente imposição de pena.

- Não corre o prazo prescricional enquanto houver
processo administrativo pendente de decisão.

Capítulo II
Das Infrações Sanitárias e das Respectivas Penalidades
Art. 108 - Construir, instalar ou fazer funcionar
estabelecimento de produção, embalagem e manipulação de
produtos de interesse da saúde, sem o devido alvará de
licença de funcionamento e autorização emitido pelos órgãos
sanitários competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares vigentes:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento ou multa.
Art. 109 - Construir, instalar ou fazer funcionar hospital,
posto ou casa de saúde, clínica em geral, casa de repouso,
serviços ou unidade de saúde, estabelecimento ou organização
afim, de interesse da saúde, que se dediquem á promoção,
proteção e recuperação da saúde, sem licença do órgão
sanitário competente ou contrariando as normas legais e
regulamentares vigentes:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento ou multa.
Art. 110 - Instalar consultório médico, odontológico, de

atividades paramédicas e afins, gabinete ou serviços que
utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raio-X,
substância radioativa ou radiações ionizantes, sem licença
do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas
demais normas legais e regulamentares vigentes:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento ou multa.
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Art. 111 - Construir, instalar ou fazer funcionar clinica
veterinária, canil ou estabelecimento afim, sem licença do
órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas
normas legais e regulamentares vigentes:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento ou multa.
Art. 112 - Construir, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território estadual, laboratório
industrial, farmacêutico ou qualquer outro estabelecimento
de interesse da saúde pública., contrariando as normas legais
pertinentes à matéria.
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, intervenção., cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, cassação da autorização do
funcionamento, ou especial, ou multa.
Art. 113 - Extrair, produzir, fabricar, transformar,

preparar, manipular, purificar, embalar ou reembalar,
importar, exportar, armazenar, expedir, transportar,
comprar, vender, ceder ou usar alimento, produto
alimentício, medicamento, droga, insumo farmacêutico,
produto dietético, de higiene, cosmético, correlatos,
embalagens, saneantes, outros produtos, utensílios e
aparelhos que interessem à saúde, sem registro, alvará de
licença de funcionamento ou autorização do órgão sanitário
competente, ou contrariando o disposto na legislação
sanitária pertinente:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão de produto,
inutilização do produto, suspensão da venda ou fabricação do
produto, interdição do produto, cancelamento do registro do
produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
interdição do estabelecimento, cassação da autorização de
funcionamento, ou especial, ou multa.
Art. 114 - Alterar o processo de fabricação de produto

sujeito ao controle sanitário, modificar os seus componentes
básicos, nome e demais elementos objeto do registro, sem a
necessária autorização do órgão sanitário competente:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do produto,

apreensão do produto, inutilização do produto, cancelamento
do registro do produto, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, ou
multa.
Art. 115 - Fraudar, falsificar ou adulterar alimento,

medicamento, droga, Insumo farmacêutico, correlatos,
cosmético, produto de higiene, dietético, saneante e
qualquer outro produto de interesse da saúde:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão do produto,
inutilização do produto, Interdição do produto, suspensão de
venda ou fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição do estabelecimento, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, revogação do contrato ou
convênio, cassação da autorização de funcionamento, ou
especial, ou multa.
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Art. 116 - Rotular alimento, produto alimentício, bebida,
medicamento, droga, insumo farmacêutico, produto dietético,
de higiene, cosmético, perfume, correlatos, saneante,
produto de correção estética e qualquer outro de interesse
da saúde, contrariando as normas legais e regulamentares
vigentes:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do produto,

apreensão do produto, inutilização do produto, cancelamento
do registro do produto, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassação
da autorização de funcionamento, ou especial, ou multa.
Art. 117 - Expor à venda ou entregar ao consumo produto de
interesse da saúde alterado, deteriorado, cujo prazo de
validade tenha expirado, ou apor-lhe nova data de validade:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão do produto,
inutilização do produto, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassação
da autorização de funcionamento, ou especial, ou multa.
Art. 118 - Expor á venda ou manter em depósito produto
biológico, imunoterápico, alimento e outros produtos que
exijam cuidados especiais de conservação, preparação,
expedição ou transporte, sem observância das condições
necessárias â sua preservação:
Pena - advertência, pena educativa, interdição de produto,

apreensão do produto, inutilização do produto, cancelamento
do alvará de licença de funcionamento, interdição do
estabelecimento, cassação da autorização de funcionamento,
ou especial, ou multa.
Art. 119 - Fazer propaganda enganosa de produto ou serviço
de interesse da saúde, diversa do aprovado no registro, no
alvará de licença de funcionamento, ou de qualquer forma
contrariando a legislação sanitária em vigor:
Pena - advertência, pena educativa, proibição de
propaganda, contrapropaganda, suspensão de venda ou
fabricação do produto, interdição do estabelecimento,
intervenção, ou multa.
Art. 120 - Deixar de notificar doença ou zoonose
transmissível ao homem quando tiver o dever legal de fazê-
lo:
Pena - advertência, pena educativa, ou multa.
Art. 121 - Deixar de executar, impedir, dificultar ou opor-
se à aplicação de medida sanitária que vise à preservação e
á manutenção da saúde, à prevenção das doenças
transmissíveis e sua disseminação:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, intervenção, ou multa.
Art. 122 - Impedir o sacrifício de animal considerado
perigoso para a saúde pela autoridade sanitária:
Pena - advertência, pena educativa, ou multa.
Art. 123 - Manter animal doméstico no estabelecimento,
colocando em risco o controle da sanidade dos alimentos e
outros produtos de interesse da saúde, ou comprometendo a
higiene e limpeza do local:
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Pena - advertência, pena educativa, apreensão dos produtos,
interdição dos produtos, cancelamento do alvará de licença
de funcionamento, interdição do estabelecimento, ou multa.
Art. 124 - Reter atestado de vacinação obrigatória ou
deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de
medidas sanitárias destinadas à prevenção de doenças
transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à
manutenção da saúde:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção, ou multa.
Art. 125 - Opor-se a exigência de provas imunológicas ou a
sua execução pela autoridade sanitária;
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção, ou multa.
Art. 126 - Obstar, retardar ou dificultar a ação
fiscalizadora da autoridade sanitária:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção, ou multa.
Art. 127 - Aviar receita em desacordo com a prescrição

médica, odontológica, veterinária, ou determinação expressa
em norma regulamentar;
Pena - pena educativa, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, ou
multa.
Art. 128 - Fornecer ou praticar ato de comércio em relação
a medicamento, droga e correlatos sujeitos a prescrição
médica, sem observância dessa exigência e contrariando as
normas legais e regulamentares vigentes:
Pena - pena educativa, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, ou
multa.
Art. 129 - Prescrever receituário, prontuário e assemelhado

de natureza médica, odontológica ou veterinária em desacordo
com determinação expressa na legislação em vigor:
Pena - pena educativa, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
intervenção, ou multa.
Art. 130 - Proceder a coleta, processamento e utilização de
sangue e hemoderivados, ou desenvolver outras atividades
hemoterápicas contrariando as normas legais e regulamentares
vigentes:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, interdição do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
intervenção, ou multa.
Art. 131 - Comercializar sangue e derivados, placentas,

órgãos, glândulas ou hormônios, bem como qualquer substância
ou parte do corpo humano, ou utilizá-los contrariando as
disposições legais e regulamentares vigentes:
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Pena - interdição, apreensão ou inutilização do produto,
interdição do estabelecimento, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, intervenção, ou multa.
Art. 132 - Reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere
e de produto nocivo á saúde, para embalagem de alimento,
bebida, produto dietético, medicamento, droga, produto de
higiene, cosmético ou perfume:
Pena - advertência, pena educativa, interdição, apreensão

ou inutilização do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição do estabelecimento, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, ou multa.
Art. 133 - Extrair, produzir, fabricar, transformar,

preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar,
reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir,
transportar, vender ou comprar produto de interesse da saúde
sem assistência de responsável técnico legalmente
habilitado;
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, cassação de autorização de funcionamento, ou
especial, intervenção, ou multa.
Art. 134 - Exercer profissão e ocupação relacionadas com a
saúde sem habilitação legal;
Pena - advertência, interdição do estabelecimento, ou

multa-
Art. 135 - Cometer o exercicio de encargos relacionados com

a promoção, proteção e recuperação da saúde a pessoa sem
habilitação legal:
Pena - advertência, interdição do estabelecimento, ou

multa.
Art. 136 - Utilizar, na preparação de hormônio, órgão de

animal doente, estafado, emagrecido ou que apresente sinais
de decomposição no momento de ser manipulado;
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, proibição de propaganda, cassação da
autorização de funcionamento, ou especial, intervenção, ou
multa.
Art. 137 - Aplicação de raticida ou produto químico para

desinfestação ou atividade congênere, defensivo agricola,
agrotóxico e demais substâncias prejudiciais á saúde, em
estabelecimento de prestação de serviços de interesse da
saúde, estabelecimento industrial e comercial e locais de
trabalho, galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de
possivel comunicação com residência ou freqüentados por
pessoas ou animais, sem os procedimentos necessários para
evitar a exposição deles a intoxicação ou outro dano à saúde
e, ainda, sem licença da autoridade sanitária competente:
Pena - advertência, pena educativa, interdição, apreensão

ou inutilização do produto, interdição do estabelecimento,
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proibição de propaganda, cancelamento do alvará de licença
de funcionamento, ou multa.
Art. 138 - Descumprimento, por empresa de transporte, ,seus
agentes e consignatários, comandantes ou responsáveis
diretos por embarcação, aeronave, ferrovia, veiculo
terrestre, nacionais e estrangeiros, de norma legal, ou
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigência
sanitária:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, ou multa.
Art. 139 - Inobservância de exigência sanitária relativa a
imóvel, equipamento e utensílio por quem detenha legalmente
a sua posse:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, ou multa.
Art. 140 - Proceder à cremação de cadáver ou utilizá-lo

contrariando as normas sanitárias pertinentes:
Pena - advertência, pena educativa, interdição do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, ou multa.
Art. 141 - Extrair, produzir, fabricar, transformar,
preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou
reembalar, transportar ou utilizar produto ou resíduo
perigoso, tóxico, explosivo, inflamável, corrosivo, emissor
de radiações ionizantes, entre outros, contrariando a
legislação sanitária em vigor:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, Inutilização

ou interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento; cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, ou multa.
Art. 142 - Deixar de observar as condições higiênico-
sanitárias na manipulação de produto de interesse da saúde
quanto ao estabelecimento, ao equipamento, utensílios e
funcionários:
Pena - pena educativa, advertência, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, ou multa.
Art. 143 - Deixar de fornecer á autoridade sanitária,

quando solicitados, os dados sobre serviços, matérias-primas
e substâncias utilizadas, processos produtivos, produtos e
subprodutos elaborados:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento, proibição de propaganda, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, ou multa.
Art. 144 - Manter condição de trabalho que ofereça risco
para a saúde do trabalhador:
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Pena - advertência, pena educativa, interdição do
estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção, revogação do contrato ou
convênio, ou multa.
Art. 145 - Fabricar, operar ou comercializar máquina ou
equipamento que ofereçam risco para a saúde do trabalhador:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão ou interdição
do produto, suspensão de venda ou fabricação do produto,
cancelamento do registro do produto, interdição do
estabelecimento, proibição de propaganda, intervenção,
revogação do contrato ou convênio, ou multa.
Art. 145 - Adotar, na área de saneamento ambiente,

procedimento que possa colocar em risco a saúde humana:
Pena - pena educativa, advertência, interdição do

estabelecimento, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, ou multa.
Art. 147 - Descumprir ato emanado da autoridade sanitária

visando à aplicação da legislação pertinente à promoção,
proteção ou recuperação da saúde:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou Interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento, proibição de propaganda, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, revogação do contrato ou
convênio, cassação da autorização de funcionamento, ou
especial, ou multa.
Art. 148 - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar

destinada à promoção, recuperação e proteção da saúde:
Pena - advertência, pena educativa, apreensão, inutilização

ou Interdição do produto, suspensão de venda ou fabricação
- do produto, cancelamento do registro do produto, interdição
do estabelecimento, proibição de propaganda, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, cassação da autorização
de funcionamento, ou especial, revogação do contrato ou
convênio, imposição de contrapropaganda, ou multa.

Titulo XIII
Dos Procedimentos Administrativos

a Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 149 - Para efeito desta léi, definem-se como normas
técnicas especiais as normas regulamentares baixadas pela
Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo:
1 - vigilância epidemiolõgica;
II - controle de zoonose;
III vigilância sanitária;
IV - saúde do trabalhador;
V - saneamento;
VI - outros programas estratégicos.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Saúde fará
revisão periódica para atualização das normas de que trata
este artigo.

Capítulo II
Fiscalização

Art. 150 - A ação fiscalizadora será exercida:
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- pela autoridade sanitária federal nos casos previstos
na legislação específica;
II - pela autoridade sanitária estadual, quanto aos

estabelecimentos, produtos e serviços de saúde ou de
Interesse da saúde que tenham abrangência ou referência
regional, ou que por sua complexidade se tornem
estratégicos;
III - pela autoridade sanitária municipal, quanto aos

estabelecimentos, produtos e serviços de saúde ou de
interesse da saúde de abrangência local.
Art. 151 - A autoridade sanitária terá livre acesso a

qualquer local, estabelecimento de saúde ou de interesse da
saúde, procedendo, nas visitas, às inspeções de rotina e
vistorias para a apuração de infração, de que lavrarão o
respectivo auto.
Art. 152 - A fiscalização se estenderá à publicidade e à
propaganda de produtos de interesse da saúde, qualquer que
seja o veiculo empregado na sua divulgação.
Art. 153 - São autoridades sanitárias:

- as indicadas na legislação federal;
II - o Governador do Estado;
III - o Secretário de Estado da Saúde;
IV - os dirigentes de vigilância sanitária;
V - os membros das equipes ou grupos técnicos de vigilância
sanitária;
VI - os fiscais sanitários ou ocupantes de cargo
equivalente.

§ l - A qualquer cidadão é facultado dar ciência à
autoridade sanitária de infração deste código.

- Todo servidor público tem o dever de dar ciência à
autoridade sanitária competente de qualquer infração do
presente código, ficando àquela a obrigação de apurar a
responsabilidade pela infração e cominar a sanção que
couber.

Capitulo III
Do Processo Administrativo

Art. 154 - A infração de preceito desta lei e suas normas
técnicas especiais será apurada em processo administrativo
próprio, a partir da lavratura do auto de infração.
Art. 155 - O auto de infração será lavrado na sede da
repartição competente ou no local em que for verificada a
infração, pela autoridade sanitária que a houver constatado,
e conterá:

- nome do infrator, seu domicilio e residência, bem como
os demais elementos necessários à sua qualificação e
identificação civil;
II - local, data e hora de lavratura do auto da infração

verificada;
III - descrição da infração e menção do dispositivo legal

ou regulamentar transgredido;
IV - pena a que está sujeito o infrator e o respectivo

preceito legal que autoriza a sua imposição;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá por seu ato em
processo administrativo;
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VI - assinatura do autuado, ou, na sua ausência ou recusa,
de duas testemunhas e do autuante;
VII - prazo para interposição de recurso, quando cabível.
Parágrafo único - Havendo recusa do infrator em assinar o

auto, será feita, neste, a menção do fato.
Art. 156 - Em caso de denúncia de irregularidade que venha

a ferir dispositivo deste côdigo, o dirigente de vigilância
sanitária ordenará por escrito a apuração do fato.
Art. 157 - 0 servidor é responsável pelas declarações que
fizer no auto de infração, sendo passível de punição, por
falta grave, em caso de falsidade ou omissão dolosa.
Art. 158 - O infrator será notificado do auto de infração:
1 - pessoalmente;
II - pelo correio;
III - por edital, se estiver em local incerto ou não

sabido.

# l - Se o infrator for notificado pessoalmente e se
recusar a dar ciência disso, deverá o fato ser consignado
por escrito pela autoridade que efetuou a notificação.

- O edital mencionado no inciso III deste artigo será
publicado uma única vez na imprensa oficial ou jornal de
grande circulação local, considerada efetivada a notificação
cinco (5) dias após a publicação.
Art. 159 - Quando, apesar da lavratura do auto de infração,
subsistir para o infrator obrigação a cumprir, será expedido
edital fixando o prazo de trinta (30) dias para o seu
cumprimento, observado o disposto no f 2g do artigo
anterior.
Parágrafo único - O prazo para o cumprimento da obrigação
subsistente poderá ser reduzido ou aumentado, em caso
excepcional, por motivo de interesse público, em despacho
fundamentado do Secretário de Estado da Saúde, do
Superintendente de Vigilância Sanitária ou do Coordenador
Regional de Vigilância Sanitária.
Art. 160 - A desobediência a determinação contida no edital
a que alude o artigo anterior causará, além de sua execução
forçada, a imposição de multa diária, arbitrada de acordo
com os valores correspondentes á classificação da infração,
até o cabal cumprimento das obrigações, sem prejuízo de
outras penas previstas na legislação vigente.
Art. 161 - Quando aplicada a pena de multa, o infrator será
notificado para efetuar o pagamento no prazo de trinta (30)
dias, contados da data da notificação.

lo - A notificação será feita na forma do artigo 158.
2g - O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado

neste artigo acarretará sua inscrição para cobrança
judicial, na forma da lei.
Art. 162 - O desrespeito ou desacato a autoridade sanitária
bem como embaraço causado a qualquer ato de fiscalização do
cumprimento das leis ou atos regulamentares em matéria de
saúde sujeitarão o infrator á pena de 'multa.
Art. 163 - A multa imposta em auto de infração poderá
sofrer redução de vinte por cento (20%) caso o infrator
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efetue o pagamento no prazo de vinte (20) dias, contados da
data em que for notificado.
Art. 164 - A autoridade sanitária realizará coleta de

amostra para análise laboratorial de produto de interesse da
saúde

- A amostra deverá ser enviada a laboratório oficial
para análise.
# 2Q - Reconhece-se, para o efeito desta lei, por:
- laboratório oficial o órgão técnico especifico do

Ministério da Saúde, bem como os órgãos congéneres federais,
estaduais, municipais, dos Territórios e do Distrito
Federal, devidamente credenciados;
II - análise fiscal a efetuada relativamente a produto de
interesse da saúde apreendido pela autoridade fiscalizadora
e que servirá para verificar sua conformidade com os
dispositivos regulamentares vigentes;
III - análise de controle a efetuada desde a entrega até o
uso ou consumo do produto de interesse da saúde, e que
servirá para comprovar a sua conformidade com o respectivo
padrão de identidade e qualidade.
Art. 165 - A apuração de ilícito, em se tratando de produto
ou substância mencionados nos artigos 113, 114 e 115, será
Iniciada com a apreensão de amostra para a realização da
análise fiscal ou de controle, ou com a interdição, se for o
caso -

1 Q - A apreensão de amostra para efeito de análise não
será acompanhada de interdição de produtO.
f 2Q - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os
casos em que sejam flagrantes os indícios de risco para a
saúde, hipótese em que a interdição terá caráter preventivo
ou cautelar.

3 - A interdição de produto é obrigatória quando
resultar provada, em análise laboratorial ou no exame de
processo, ação fraudulenta q ue implique sua falsificação ou
adulteração.
Art. 166 - A pena de interdição de produto ou do

estabelecimento, parcial ou total, aplica-se de imediato, de
forma cautelar, desde que haja indicio de infração sanitária
em que o risco para a saúde da população a justifique.

1 Q - A pena de interdição cautelar de produto ou do
estabelecimento poderá, mediante processo administrativo,
tornar-se definitiva.
§ 2Q - A interdição do estabelecimento perdurará até que
sejam sanadas as irregularidades objeto da ação
fiscal izadora

3Q - O estabelecimento que sofrer pena de Interdição só
poderá participar de licitação pública após um ano de
suspensão da penalidade.
Art. 167 - Quando da interdição de serviços de saúde de
natureza pública ou privada, a Secretaria de Estado da
Saúde, ou órgão equivalente, publicará na imprensa oficial
edital de notificação de risco sanitário, suspendendo de
imediato os convênios públicos existentes, bem como
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impedindo a prestação de serviços, atendimento e
internações.
Art. 168 - Na hipótese da interdição de produto ou
estabelecimento prevista no artigo 166, a autoridade
sanitária lavrará o auto respectivo, cuja primeira via será
entregue, juntamente com o auto de infração, ao infrator ou
a seu representante legal, observados os mesmos requisitos
daquele quanto à aposição do "ciente".
Art. 169 - Se a interdição for imposta como resultado de
laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará
constar do processo o despacho respectivo e lavrará o auto
de interdição, inclusive do estabelecimento, quando for o
caso.
Art. 170 - A interdição de produto para a análise fiscal
será iniciada com a lavratura de termo de apreensão e de
interdição em que se especifiquem a natureza, tipo, marca,
procedência, nome do fabricante e detentor do alimento ou
produto, assinado pela autoridade fiscalizadora e pelo
possuidor ou detentor da mercadoria, ou, na sua ausência,
por duas testemunhas.

# l Q - Do produto interditado, será colhida amostra
representativa do estoque existente, a qual, dividida em
três partes, será tornada inviolável, para que se assegurem
as características de conservação e autenticidade, sendo uma
delas entregue ao detentor ou responsável pelo produto, para
servir de contraprova e, as duas outras, encaminhadas
imediatamente ao laboratório oficial de controle.

- Se a quantidade ou a natureza do produto não
permitir a colheita de amostra de que trata o parágrafo
anterior, será ele levado ao laboratório oficial, onde, na
presença do possuidor ou responsável, e do perito por ele
indicado, ou, na sua falta, de duas testemunhas, será
realizada a análise fiscal.

- No caso de produto perecível, a análise fiscal não
poderá ultrapassar dez (10) dias, e, nos demais casos.
trinta (30) dias contados da data de recebimento da amostra.

40 - A interdição do produto e do estabelecimento, como
medida cautelar, durará o tempo necessário à realização dos
testes, provas, análises ou outras providências requeridas,
não podendo exceder a noventa (90) dias, findos os quais
serão o produto e o estabelecimento automaticamente
liberados.

- A interdição se tornará definitiva no caso de
análise fiscal condenatórla.

- Se a análise fiscal não comprovar infração de
qualquer preceito desta lei e de suas normas técnicas, o
produto interditado será liberado.

7Q - O possuidor ou responsável pelo produto interditado
fica proibido de entregá-lo ao consumo, desviá-lo ou
substitui-]o, no todo ou em parte.
Art. 171 - Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e
conclusivo, que será 'arquivado no laboratório oficial,
extraindo-se cópias para integrar o processo da autoridade
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sanitária competente, para serem entregues ao detentor ou
responsável, e para o produtor, se for o caso.
Parágrafo único - Se a análise fiscal concluir pela

condenação do produto, a autoridade fiscalizadora notificará
o interessado para, no prazo de dez (10) dias, apresentar
recurso.
Art. 172 - Não sendo comprovada através da análise fiscal
ou da perícia de contraprova a infração objeto da apuração
e, sendo considerado o produto próprio para o consumo, a
autoridade competente lavrará despacho liberando-o e
determinando o arquivamento do processo.
Art. 173 - Nas transgressões que independam de análise ou
perícia, inclusive por desacato a autoridade sanitária, o
processo obedecerá a rito sumarissimo e será considerado
concluso caso o infrator não apresente recurso no prazo de
quinze (15) dias.
Art. 174 - A inutilização de produto e o cancelamento do
alvará de licença de funcionamento do estabelecimento
somente ocorrerão após a publicação, na imprensa oficial ou
jornal de grande circulação local, de decisão irrecorrivel,
ressalvada a hipótese prevista no artigo 175 desta lei.
Art. 175 - Os produtos de interesse da saúde flagrante ou
manifestamente deteriorados ou alterados, de tal forma que a
alteração justifique considerá-los, de pronto, por inspeção
visual, impróprios para o consumo, serão apreendidos e
inutilizados sumariamente pela autoridade sanitária, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis.

l - Nos casos de que trata este artigo, a autoridade
sanitária emitirá laudo minucioso sobre a inspeção visual.

# 2Q - Quando se tratar de produto destinado ao consumo,
pode-se dispensar a coleta de amostra quando for constatada,
pela autoridade sanitária, falha ou irregularidade no seu
armazenamento, transporte, venda ou exposição.
# 3Q - As embalagens, equipamentos e utensílios que causem
dano á saúde, quando não passíveis de correção do defeito
causador do dano, serão apreendidos pela autoridade
sanitária, que dará a solução adequada ao caso.

- A autoridade sanitária lavrará os autos de infração,
de inutilização e de apreensão e inutilização, em que se
especificarão a natureza, a marca, o lote, a quantidade e a
qualidade do produto, embalagem, equipamento ou utensílio,
os quais serão assinados pelo infrator, ou, na recusa dele,
por duas testemunhas.
# SQ - Se o interessado não se conformar com a inutilização

do produto ou embalagem, protestará no auto respectivo,
devendo, nesse caso, ser feita a colheita de amostra do
produto para análise fiscal -
# 6Q - Se o interessado não se conformar com a apreensão e
destinação do equipamento ou utensílio, a autoridade
sanitária lavrará o auto de Interdição e depósito até a
solução final da pendência, através de peritagem.

7Q - Quando, a critério da autoridade sanitária, o
produto, embalagem, equipamento ou utensílio forem passíveis
de utilização para fins industriais ou agropecuários, sem
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prejuízo ou inconveniência para a saúde pública, poderão
eles ser transportados, por conta e risco do infrator, para
local designado, acompanhados por autoridade sanitária, que
verificará sua destinação até o momento de não mais ser
possível colocá-los para consumo humano.

8 - Quando a amostra para análise laboratorial estiver
implicada em caso de toxinfecção alimentar, a amostra para
análise deverá ser acompanhada de relatório adicional
contendo informações que possam orientar o laboratório na
análise ou pesquisa.
Art. 176 - Aplica-se aos utensílios e equipamentos o mesmo
procedimento para a análise fiscal e de contraprova.

Capitulo IV
Dos Recursos

Art. 177 - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação
do auto de infração no prazo de quinze (15) dias, contados
da notificação.

1 Q - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que
se refere este artigo, deverá a autoridade julgadora ouvir o
servidor autuante, que terá o prazo de dez (10) dias para se
pronunciar a respeito.

2c - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de
infração será julgado pelo dirigente do órgão de vigilância
sanitária competente.
Art. 178 - Se o interessado discordar do resultado do laudo
de análise fiscal, poderá requerer, no prazo de dez (lo)
dias, contados da notificação mencionada no parágrafo único
do artigo 171, perícia de contraprova, apresentando a
amostra em seu poder e indicando o seu perito.
Parágrafo único - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem

que o infrator apresente recurso, o laudo de análise fiscal
será considerado definitivo.
Art. 179 - A perícia de contraprova será efetuada na
amostra em poder do detentor ou responsável, no laboratório
oficial de controle que tenha realizado a análise fiscal,
presentes o perito que expediu o laudo condenatório e o
perito indicado pelo interessado.

# l Q - Da perícia de contraprova será lavrada ata
circunstanciada, datada e assinada por todos os presentes,
cuja primeira via integrará o processo e conterá todos os
quesitos formulados pelos peritos.

2Q - A perícia de contraprova não será realizada no caso
de a amostra apresentar indícios de alteração ou violação,
prevalecendo, nessa hipótese, o laudo condenatório.
§ 3Q - Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método

de análise empregado na análise fiscal condenatória, salvo
se houver concordância dos peritos quanto ao emprego de
outro-
Art. 180 - Em caso de divergência entre os peritos quanto
ao resultado da análise fiscal condenatória, ou de
discordância desta última com a da perícia de contraprova,
caberá recurso da parte interessada ou do perito responsável
pela análise condenatória à autoridade competente, devendo
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esta determinar a realização de novo exame pericial da
amostra em poder do laboratório oficial de controle.

1Q - O recurso de que trata este artigo devera ser
interposto no prazo de dez (10) dias, contados da data de
conclusão da penda de contraprova.

- A autoridade que receber o recurso deverá decidir
sobre ele no prazo de dez (10) dias, contados da data de seu
recebimento.
# 3o - Esgotado o prazo indicado no parágrafo anterior sem
decisão do recurso, prevalecerá o resultado da perícia de
contraprova.
Art. 181 - Das decisões condenatórias poderá o infrator
recorrer, dentro de igual prazo fixado para a defesa,
inclusive quando se tratar de multa.
f l - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para

a autoridade superior, no prazo de vinte (20) dias de sua
ciência ou publicação.

2 - Não caberá recurso na hipótese de condenação
definitiva do produto em razão de laudo laboratorial,
confirmado em perícia de contraprova ou nos casos de fraude,
falsificação ou adulteração.
Aru 182 - O recurso interposto contra decisão não

definitiva terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento
da pena pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade
do cumprimento da obrigação subsistente na forma do artigo
159.

Capitulo V
Da Conclusão do Processo Administrativo

Art. 183 - ultimada a instrução do processo, uma vez
esgotados os prazos para recurso sem sua apresentação, ou
apreciado o recurso, a autoridade sanitária proferirá a
decisão final, dando o processo por concluso, após a
publicação do despacho na imprensa oficial ou em jornal de
grande circulação local e da adoção das medidas impostas.
§ l Q - Decorridos os prazos legais, no caso de produto de
interesse da saúde, considerado definitivo o laudo de
análise condenatõria, será o processo encaminhado ao órgão
de vigilância sanitária federal para ser declarado o
cancelamento do registro e determinada a apreensão e
inutilização do produto em todo o território nacional,
independentemente de outras penalidades cabíveis.
§ 2g - Em se tratando de estabelecimento com autorização de
funcionamento, ou especial, proceder-se-á da forma indicada
no parágrafo anterior-
Art. 184 - No caso de condenação definitiva de produto cuja
alteração, adulteração ou falsificação não impliquem torná-
lo impróprio para o uso ou consumo, poderá a autoridade
sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua
distribuição a estabelecimento assistencial, de preferência
oficial, quando esse aproveitamento for viável em programa
de saúde.
Art. 185 - No caso de o produto condenado ser oriundo de

outro Estado, o resultado da análise condenatória será,
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obrigatoriamente, comunicado ao órgão competente do Sistema
Unico de Saúde estadual de origem e federal

Título XIV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 186 - A proteção policial será solicitada pela
autoridade sanitária sempre que se fizer necessária ao
cumprimento do disposto neste código.
Art. 187 - Os recursos provenientes de taxas e multas
aplicadas em virtude do disposto neste código serão alocados
ao Fundo de Saúde, revertendo-se no financiamento dos
serviços de saúde coletiva.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo
deverão ser alocados em conta especial da Secretaria de
Estado da Saúde, ou órgão equivalente, enquanto não existir
o Fundo de Saúde.
Art. 188 - A remoção de órgão, tecido e substância humanos
para fins de pesquisa e tratamento obedecerão ao disposto em
legislação especifica, resguardada a proibição de
comercialização.
Art. 189 - O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro

de 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação.
Art. 190 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 191 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei Estadual nQ 4.098, de 23 de março de 1966."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c 05 arts. 103 e 201, do
Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

REPRESENTAÇÃO POPULAR PIQ 21194
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe

da Procuradoria Regional do Trabalho 3a Região, encaminhando
cópias de peças processuais referentes ao Processo n
1.914/92, em curso na 20sá JCJ desta Capital, em que são
partes Nanci Jussara M. de Oliveira e outros 24 (reclamante)
e TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.) -

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 22194
Oficio da Sra. Jünia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de ia Instância,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo n
1.571/93, em curso na 2a JCJ desta Capital, em que são

partes Derval Pereira (reclamante) e TRANSMETRO (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇAO POPULAR NQ 23194
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de 1a Instância, encaminhando
cópias de peças processuais referentes ao Processo n
2.639/91, da 22a JCJ de Belo Horizonte, em que são partes
Mansa Furts Giesbrechi Rodrigues (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 24/94
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Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadorla de Ia Instância, encaminhando
cópias de peças processuais referentes ao Processo n
466/92, da 22a JCJ de Belo Horizonte, em que são partes
Vânia de Jesus Jaques (reclamante) e TRANSMETRO (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇAO POPULAR NQ 25/94
Ofício da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Ia Instância, encaminhando
cópias de peças processuais referentes ao Processo n
1.126/90, da 21a JCJ de Belo Horizonte, em que são partes
José Osman Campos Di Latella/ValériaCampos Di Latella
(reclamantes) e TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.) -

REPRESENTAÇÃO POPULAR 26/94
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalha - Coordenadora da Coordenadoria de Ia Instância,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo n
1.020/90, em curso na loa JCJ desta Capital, em que são
partes Wander Martins Marques (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 27/94
Ofício da Sra. Júnia Castelar Savaget. Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de Ia Instância,
encaminhando cópias de peças processuais referentes ao
Processo nQ 628/93, em curso na liaJCJ desta Capital, em
que são partes Andréia Ferreira Patrocínio e Antônio José
Honório (reclamantes) e TRANSMETRO (reclamada). (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 28/94
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3,1 Região,
encaminhando cópias de peças processuais referentes ao
Processo nQ 2.615/91. em curso na 20a JCJ desta Capital, em
que são partes Silvestre de Andrade Putty Filho (reclamante)
e TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 29194
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Ia Instância, encaminhando
cópias de peças processuais referentes ao Processo n
285/92, da loa JCJ de Belo Horizonte, em que são partes
Abílio Neves Ferreira e outros (reclamantes) e TRANSMETRO
(reclamada). (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 30/94
Ofício do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador
Regional do Trabalho, encaminhando cópias de peças
processuais referentes ao Processo ng 2.039/92, da loa JCJ
de Belo Horizonte, em que são partes Gleisson Luiz Goulart
(reclamante) e TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
A Sra. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.



Apresentação as Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 41194

Dá nova redação ao inciso II do art. 31 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado
passa a ter a seguinte redação:
"Art 31 - .......................
II - férias-prêmio, com duração de três meses, adquiridas a

cada período de cinco anos de efetivo exercício de serviço
público, admitida sua conversão em espécie, por opção do
servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em
dobro das não gozadas;".
Art. 2g - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994-
Cássimo Freitas - Sebastião Helvécio - Elmiro Nascimento -

Kernil Kumaira - Jaime Martins - Baldonedo Napoleão - Clêuber
Carneiro - Elisa Alves - Bernardo Rubinger - Jorge Eduardo -
Bené Guedes - Wellington de Castro - Tarcisio Henriques -
Márcio Miranda - Ermano Batista - Péricles Ferreira -
Sebastião Costa - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrásio
Pinto - João Marques - Ibrahirn Jacob - Eduardo Brás -
Geraldo da Costa Pereira - Alvaro Antônio - Francisco
Ramalho - Mauri Torres.
Justificação: Destinam-se as férias-prêmio a proporcionar
aos servidores públicos urna pausa em suas atividades para
que restaurem o desgaste físico e mental que o trabalho
continuado lhes acarreta.
Ocorre, entretanto, que não só o período aquisitivo do
beneficio previsto na Constituição do Estado é muito longo
(dez anos), como também é bastante prolongado o afastamento
permitido (seis meses).
Os funcionários públicos federais adquirem direito a
férias-prêmio de três meses após cada qúinqüênio de serviço,
segundo o disposto no art. 87 da Lei nQ 8.112, de 11/12/90.
O mesmo prazo vigora para a concessão do beneficio para o
funcionalismo do Estado de São Paulo, para citar apenas dois
exemplos.
Julgamos que a emenda ora proposta só trará vantagens para
os servidores públicos e, principalmente, para a
administração pública, que não será privada da presença de
servidores por um período prolongado, evitando, dessa forma,
que a continuidade do serviço seja afetada.
- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa pelo prazo de
três dias para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.148/94
Declara de utilidade pública o Conselho Popular de Defesa
dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro Felicidade, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Popular de Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do
Bairro Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1994.
Marcos Helénio
Justificação: A entidade tem por principio básico a

congregação dos habitantes do Bairro Felicidade na busca de
soluções para os seus problemas, promovendo o
desenvolvimento comunitário e proporcionando ainda, a seus
associados, condições adequadas para a plena realização das
funções de segurança, trabalho, educação, saúde, lazer,
vestuário, transporte, desenvolvimento, moradia, higiene,
previdência social e alimentação.
Trata-se de entidade civil, de caráter filantrópico, com
atuação dinâmica e séria, dando sua contribuição para a
construção de uma sociedade mais justa e humana.
O Juiz de Direito da comarca atesta que a entidade funciona
há mais de dois anos e que sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelo
exercício dos cargos que ocupam.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao relevante trabalho empreendido pelo
Conselho Popular de Defesa dos Direitos Humanos dos
Moradores do Bairro Felicidade, esperamos a aprovação deste
projeto pelos nobres pares desta Casa-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.149194
Dá a denominação de Rodovia Dr Gustavo Ferreira de Paiva à
Rodovia de Ligação de Santana do Jacaré ao Distrito de São
Sebastião da Estrela e á BR-381.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Rodovia Dr. Gustavo Ferreira
de Palva a Rodovia de Ligação de Santana do Jacaré ao
Distrito de São Sebastião da Estrela e à BR-381.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira
Justificação: O Dr Gustavo Ferreira de Paiva nasceu em

Santo Antônio do Amparo e formou-se em medicina, dedicando-
se á dermatologia e especializando-se em sifilografia.
Trabalhou em Belo Horizonte, Brasilia, Lavras e Santo
Antônio do Amparo. Tornou-se especialista de renome,
indicado e procurado por inúmeros pacientes. Mesmo assim,
continuou estudando e apresentando trabalhos, fazendo
pesquisas e inúmeras palestras
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Destaca-se, em sua biografia, a prestação de serviços sem
remuneração, durante muitos anos, na Policlínica São
Sebastião (da qual também foi provedor) e, como médico
voluntário, no Posto de Saúde do Distrito de São Sebastião
da Estrela, por onde passa a Rodovia de Ligação de Santana
do Jacaré ao Distrito de São Sebastião da Estrela e à BR-
381, Município de Santo Antônio do Amparo.
De 1946 até os anos 90, acreditou no município como

produtor de café e empregou centenas de pessoas, chegando a
plantar um milhão de pés de café, incentivando assim a
cafeicultura na região.
Foi membro da Sociedade São Vicente de Paulo e fundou o

Grupo Alcoólicos Anônimos, o curso de noivos, o movimento de
cursilhos, Decolores e ainda a Pastoral Paroquial em Santo
Antônio do Amparo.
Emprestar o nome do Dr. Gustavo Ferreira de Paiva à Rodovia

de Ligação de Santana do Jacaré ao Distrito de São Sebastião
da Estrela e à 8R-381 será, pois, uma justa homenagem a quem
prestou inúmeros serviços à região, à qual dedicou seu
trabalho durante toda a vida-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.411/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
a Prefeitura Municipal de Paracatu e com a Cooperativa
Agropecuária do Vale do Paracatu, pela realização da VIII
Exposição Agropecuária e Industrial, de 29 de julho a 7 de
agosto do ano corrente. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
Ng 5.412/94, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
bacharéis da turma de 1944 da Faculdade de Direito da UFMG.
(- A Comissão de Educação.)
Ng 5.413/94. do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ã
liberação de verba para inicio das obras da rede de esgoto
do córrego Melancias, no Município de Montes Claros.
No 5.414/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CDPASA-MG com vistas à
adoção de providências para o inicio imediato dos serviços
da rede de esgoto do córrego Melancias, no Município de
Montes Claros. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação
Social.)
Ng 5.415/94, do Deputado Marcos Helénio, em que pede sejam
solicitadas ao Secretário da Segurança Pública as
informações que enumera, relacionadas a furtos de veículos
no Estado desde 1991.
NQ 5.416/94, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam

solicitadas aos Secretários de Planejamento, da Cultura, da
Educação, de Esportes e do Trabalho informações a respeito
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das atividades do Projeto de Formação Cultural da Criança e
do Adolescente.
NQ 5.417/94, do Deputado Marcos Helênio, em que pede se

solicitem à Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CEDCA - informações a respeito
das atividades executadas até o momento pelas Comissões
Temáticas Permanentes do Conselho.
NQ 5.418/94, do Deputado Marcos Helênio, em que pede sejam

solicitadas ao Secretário do Planejamento, á Secretária de
Assuntos Municipais e ao Presidente da Fundação João
Pinheiro informações que enumera com relação aos municípios
beneficiados pelo Programa Permanente de Desenvolvimento
Municipal - PRODEMU. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
NQ 5.419/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Associação Mineira de
Municípios com vistas à implantação de PROCONs e à
divulgação de programas legislativos institucionais nos
municiplos filiados. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
NQ 5.420/94, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando
seja transcrito nos anais da Casa o artigo "Ao Meu Amigo
Muçulmano", publicado na revista "Veja" do dia 10/8/94. (- A
Mesa da Assembléia.)
NQ 5.421/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Mineira de Reabilitação pela passagem de seu 30Q
aniversário. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando o desarqulvamento
do processo de emancipação do Distrito de São Geraldo do
Baixio, pertencente ao Município de Galiléia.
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente do Banco Central com vistas a uma melhor
distribuição das moedas de R$0,01, R$0,05, R$0,10 e R$0,50
no Estado de Minas Gerais.
Do Deputado Sebastião Costa, solicitando o desarquivamento
do processo de emancipação do Distrito de Pedra Bonita,
pertencente ao Município de Abre-Campo-
Da Deputada Maria Elvira, solicitando seja realizada
reunião especial para homenagear o Instituto Metodista
Izabela Hendrix pelo transcurso de seu 90Q aniversário. (- A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
Inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado José Laviola, solicitando seja realizada
reunião especial para homenagear a memória do Sr. Oswaldo de
Araújo, ex-Presidente do Banco Mercantil do Brasil e das
empresas que constituem o Sistema Financeiro Mercantil do
Brasil. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno.)
Do Deputado Jaime Martins (3), solicitando seja atribuído
regime de urgência á tramitação do Projeto de Resolução ng
2.141/94 e que sejam realizadas reuniões conjuntas das
comissões a que foram distribuídos os Projetos de Resolução
nos 2.141/94 e 2.074/94.



207

Do Deputado Roberto Amara], solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República para que seja adiado o
inicio das obras de transposição de águas do Rio São
Francisco com vistas a possibilitar a ampliação do debate
sobre o projeto.
Da Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a
Existência de Escravidão por Dividas de Trabalho no
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de
Minas, solicitando seja formulada moção de repúdio ao
Presidente da República pela exoneração do Sr. Luís Antônio
Chaves da Subdelegacia Regional do Trabalho da cidade de
Montes Claros.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Márcio Miranda, Jaime Martins
(2) e Roberto Amaral.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Reinaldo Lima.
O Deputado Reinaldo Lima - Srs. Deputados, minha terra
natal, Ponte Nova, tem sido objeto freqüente dos veículos de
comunicação, não como estrela de alguma promoção
espetacular, mas como protagonista de tristes episódios
envolvendo os sacrificados servidores públicos municipais e
o Prefeito Ademir Ragazzi.
O atual Prefeito não tem respeitado os direitos do
trabalhador, não só não pagando os salários em dia, como
também promovendo uma verdadeira agonia em toda cidade.
Para que os senhores saibam, o dirigente máximo do
Município de Ponte Nova abriu uma guerra sem precedentes
contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e
Autarquias de Ponte Nova - SINDSERP Uma guerra suja, bem
aos moldes dos malfadados e violentos anos da ditadura
militar, quando os dirigentes sindicais eram perseguidos,
presos e desmoralizados em virtude de deduragem. Hoje está
acontecendo o mesmo em minha terra natal, trazendo-me
tristeza profunda.
Através de um ato ilegal, inconstitucional, o Prefeito

afastou 53 servidores municipais. Ao tomar essa atitude, ele
demonstra claramente o seu espírito revanchista, pois,
recentemente, os trabalhadores pararam as atividades da
Prefeitura, reivindicando melhorias salariais, pagamento em
dia e pagamento de URV5 atrasadas.
Essa atividade faz-me lembrar os anos 50 nos Estado Unidos,

aquela caça ás bruxas, promovida pelo Senador McCarthy, que
via comunistas até nas sombras.
Os atuais dirigentes do município fazem listas enormes,
buscando atacar sistematicamente o SINDSERP, pois, daquela
lista de afastamento fazem parte vários Diretores do
Sindicato, num claro atentado aos direitos dos
sindicalistas, que não podem ser afastados de suas funções.
O Prefeito busca com isso desestruturar o sindicato, última
instância de segurança do trabalhador. O golpe maior veio na
última terça-feira, dia 2 de agosto, quando uma portaria
assinada pelo Secretário de Governo, Bricio Souza Lima, foi
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entregue na sede da entidade classista, informando que, a
partir daquela data, a Prefeitura não faria desconto em
folha de pagamento das mensalidades dos associados do
sindicato, provocando dificuldades enormes para a sua
manutenção.
Os operários da Prefeitura começaram a receber na quarta-
feira, dia 3 de agosto, e os descontos já não constavam nos
contracheques. Dirigentes sindicais foram obrigados a montar
uma "mesa" para receber o que era devido ao Sindicato. As
dificuldades foram muitas porque a administração municipal
proibiu a permanência do pessoal no interior do pátio da
Prefeitura.
Srs. Deputados, essa situação não pode perdurar na cidade
de Ponte Nova. Os servidores não podem pagar pela falta de
tino administrativo. Não podemos aceitar essa espécie de
ditadura implantada pelo Governo de Ponte Nova. Estamos ao
lado dos trabalhadores e queremos, desta tribuna, externar
nosso repúdio e nosso protesto ao ato, que é uma dissonância
à verdadeira filosofia política do PDT.
Q Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra

Pinto,
O Deputado Glycon Terra Pinto* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é lamentável que, quando um Deputado desta Casa
faz um pronunciamento, este não possa ser comunicado a quem
é de direito. isso é o que a Mesa está me comunicando. Se eu
falar aqui que sou honesto, tais palavras terão que passar
por uma comissão da Casa, para se decidir se podem ou não
ser proferidas. Isso é uma brincadeira, O Deputado não vale
nada. Nesta Casa, todo mundo manda e ninguém manda. Fazem o
que querem. E um absurdo. Deixo registrado o meu protesto
veemente contra esse estado de coisas. Isso é uma aberração,
que passa por cima do mandato popular. Fiz um pronunciamento
contra atos terroristas e pedi que se comunicasse á
Embaixada de Israel- Não foi comunicado. E o que todos
esquecem é que o Embaixador de Israel esteve aqui, nesta
Assembléia, em visita oficial, e nem uma linha foi dada na
imprensa. Tudo leva a crer que esta Assembléia Legislativa
boicota tudo aquilo que diz respeito à decência, à
dignidade, á honra e, em particular, ao Estado de Israel.
Deixo, aqui, o meu protesto. Não podemos concordar com isso.
E caso até de se mandar uma cópia para a ONU, para que ela
saiba o que Minas Gerais está aprontando, e para que o povo
também saiba disso. Tenho um pronunciamento aqui, mas falar
ou deixar de falar é a mesma coisa. Se você pedir para
comunicar à pessoa interessada, não pode, primeiro tem que
ir para a comissão. Onde nós estamos? Meus amigos, meus
colegas, onde está o consenso, onde está o equilíbrio?
Baseado em quê? E porque não consta o que pode mandar, mas
consta o que não pode? O direito aqui, sabe qual é? E o que
consta. Então, ninguém pode tomar água aqui, porque não
consta que se pode servir água para o Deputado. Isso é um
absurdo. Isso está virando uma bagunça Acabaram com a Praça
da Assembléia. Nunca vi isso. Só aqui ninguém protesta.
Fecharam o trânsito nas ruas, os automóveis não podem
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fala nada. Srs. Deputados, precisamos tomar uma providência
e procurar melhorar esta Casa. Eu gostaria, com permissão da
Mesa e dos demais colegas, de ler uma moção de solidariedade
para com uma família que perdeu um de seus entes queridos,
um cidadão muito importante para Minas e para o Brasil.(-
Lê:)
"Um cidadão assim definiu o viver: Viver é estar totalmente

presente a cada momento, a cada situação. Não costumo dar
metade de atenção. Sempre estou inteiramente naquilo que
estou fazendo»
Perguntado sobre o que faria caso soubesse que morreria

dentro de cinco minutos, respondeu: continuaria conversando
com você.
Nessas duas afirmações, encontramos uma lição e um exemplo

de vida.
Esse cidadão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é Oswaldo de
Araújo, a cuja memória convoco esta Casa a prestar as
merecidas homenagens.
Falecido recentemente, Oswaldo de Araújo deixou um legado

material e moral que, certamente, será exemplo para toda a
sociedade, especialmente para aqueles que com ele mais
conviveram intimamente, e para a familia, que, para ele, não
era formada somente por sua esposa, D. Noemi de Faria
Araújo, e filhos - Mauriclo de Faria Araújo, casado com
Tânia Alves Brant de Araújo, e Mansa Araújo Longo, casada
com José Longo - mas também por seus Irmãos, sobrinhos e
demais parentes.
o seu curriculum é grandioso, e assim o classificamos sem
receio de qualquer exagero, que a nossa admiração poderia
causar.
Oswaldo de Araújo tornou-se cidadão honorário de Belo
Horizonte e de mais de 30 cidades de Minas.
Condecorado inicialmente com a Medalha da Inconfidência,
foi promovido à Grande Medalha da Inconfidência.
As suas atividades se estenderam à várias iniciativas

esportivas, culturais e filantrópicas, destacando-se, dentre
outras, o Diploma de Amigo dos Estagiários e Ex-Residentes
da Clinica de Olhos do Hospital São Geraldo, desta Capital;
Benfeitor da Fundação Waldomiro Lobo de Assistência ao
Tuberculoso Pobre, Membro da Mesa Administrativa da Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Presidente do
Conselho da Sociedade Beneficente Banco de Olhos de Minas
Gerais, Membro do Conselho da Fundação Palácio das Artes,
Membro do Conselho Superior da Associação Mineira de
Reabilitação (entidade que presta assistência às classes
menos favorecidas); participava, também, do Conselho Curador
da FEBEM, da administração da Fundação Hilton Rocha, além de
outras mais; enumerá-las seria cansativo.
Em sua cidade natal, Dores do Indaiá, com a colaboração de
sua esposa, O. Noemi de Faria Araújo, sempre ao seu lado em
todas as obras filantrópicas, prestou inestimável
colaboração à Santa Casa de Misericórdia, ao berçário e à
Matriz Nossa Senhora das Dores. Fundou uma entidade que
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presta ajuda a quase uma centena de velhinhos desamparados,
à qual, homenageando seu ilustre progenitor, deu o nome de
Pavilhão Godofredo de Araújo.
Nos meios esportivos, Oswaldo de Araújo também sempre

esteve presente. Ajudou, nos vários municípios onde
trabalhou, sempre como bancário, a fundar entidades
esportivas, aeroclubes, etc. Foi Conselheiro, durante 62
anos, do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, sua paixão -
Foi inclusive campeão em vários torneios futebolísticos,
municipais e interbancários, revelando-se um craque no
futebol amador.
Amante da natureza muito antes de se falar em ecologia,

nunca permitiu o uso do fogo, do machado e do veneno em suas
propriedades rurais, nas quais ainda se mantém a criação de
aves raras, muitas em extinção.
Foi fundador da Sociedade Ornitológica Mineira, com a qual

colaborou durante toda sua vida.
A todas essas entidades, e a outras mais aqui não
enumeradas, como, por exemplo, a Casa São Luiz do Rio de
Janeiro, de amparo à velhice, prestou o homenageado
constante colaboração, colaboração esta que não se
restringia somente ao trabalho, à presença, mas estendia-se
à ajuda financeira, não pequena.
Dai, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a sua resposta

continuaria a conversa caso soubesse que iria falecer dentro
de cinco minutos.
Daí, ilustres colegas, a sua tranqüilidade em relação aos

homens e a Deus.
Como empresário, saindo de outros Bancos, em companhia de

amigos, assumiu o controle do então Banco Mercantil de Minas
Gerais, Isso, lá nos idos de 1953. A capacidade laborativa
de Oswaldo de Araüjo transformou esse modesto banco regional
num dos mais sólidos do pais, que, inclusive, passou a
chamar Banco Mercantil do Brasil, hoje colocado entre os 15
maiores grupos financeiros do Pais.
Como homem de empresa, Oswaldo de Araújo era, por ocasião

de seu falecimento. Presidente do Banco Mercantil do Brasil,
do Banco Mercantil de Investimentos, da Sociedade
Agropecuária indaiá, e membro do Conselho de Administração
da Companhia de Seguros Minas Brasil
Era, também, Diretor da Associação Comercial de Minas

Gerais.
Foi, igualmente, membro do Conselho da Associação dos
Bancos do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos
Bancos.
Dado seu valor, foi escolhido pela Comissão Comunitária e
pelo jornal Estado de Minas como Personalidade da Área de
Finanças.
Dai Dswaldo de Araújo dizer:'Viver é estar totalmente
presente a cada momento, a cada situação. Não costumo dar
metade de atenção. Sempre estou inteiramente naquilo que
estou fazendo.
Para rJswaldo de Araújo, o momento não se expirava naquele

minuto.
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Para Oswaldo de Araújo, cada pessoa, cada momento, tinha um

valor de eternidade.
Dai ser eterna a sua lembrança, pois eterno será o
reconhecimento da sociedade, uma vez que a sua obra está
plantada, dando frutos que as gerações futuras hão de
colher.
A esse cidadão, de quem muito ainda poderia se dizer, é que

solicito as homenagens do povo mineiro, através desta Casa.
Obrigado."
• - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sra. Presidente, nobres

colegas, Sra. Deputada Maria José Haueisen.
- Lê comunicação relativa ao falecimento do cabo João
Batista de Oliveira, da PMMG, ocorrido em Contagem. A
justificação do documento é a que se segue:
"Justificacão: E com grande pesar que tomamos conhecimento

de mais um brutal assassinato de policial militar, no
exercício de sua missão. Já são muitos esses heróis
anônimos. Há poucos dias, foi também covardemente
assassinado o Subtenente José Brasil, no Bairro Felicidade,
região de Venda Nova, quando procurava proteger famílias
ameaçadas por alguns homens drogados.
O cabo João Batista de Oliveira, pai de família, retornando
do trabalho para casa, na tentativa de impedir um assalto ao
ônibus em que viajava, foi friamente alvejado no coração e
faleceu no próprio local. Essa realidade cruel deixa mais
uma família privada de seu chefe e arrimo. Mas o exemplo de
João Batista de Oliveira fica para dignificar a corporação e
edificar seus companheiros. Morreu como um bravo, no
cumprimento do dever. Merece, por isso, o reconhecimento do
povo mineiro.
Associando-nos à homenagem prestada pela PMMG ao Cabo João
Batista de Oliveira, lembramos que ele foi um dos fundadores
do Batalhão de Trânsito. Com sua morte prematura, não pôde
ver comemorado o Dia do Inspetor de Trãnsito a ser
instituído por projeto de nossa autoria, em tramitação nesta
Casa, cujo propósito é patentear o reconhecimento da
sociedade pelos relevantes serviços prestados à população
por homens do quilate do Cabo João Batista de Oliveira."
Ao lado do caso que acabei de citar, no voto de pesar à
família do Cabo João Batista de Oliveira, que honra e
enobrece a nossa Policia Militar, registro outro nada
dignificante, dado por um delegado da Polícia Civil, que não
está à altura do cargo nem da elogiável corporação á qual a
cidade tanto deve e que é a classe mais mal remunerada deste
Estado.
O caso ocorreu no último dia 9, por volta das 10 horas, e
envolveu o servidor desta Assembléia Legislativa, Waldemar
Euzébio Pereira, advogado, e o Delegado Reinaldo
Vasconcelos, da Delegacia Seccional de Policia Metropolitana
Sul, situada na rua Rodrigues Caldas e vizinha a esta Casa.
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Solicitei ao Sr. Waldemar que acompanhasse, junto àquela
delegacia, um caso Que me havia chegado ao gabinete, de duas
pessoas carentes, mãe e filha. As acusações eram de furto e
calúnia: uma parte acusava e a outra pedia que fosse apurada
imputação caluniosa. A acusação de furto vinha de pessoa bem
relacionada, médica e filha de ex-Delegado. O pedido de
imputação caluniosa, feito pela mãe e pela filha, envolvia a
médica e seus parentes: mãe, pai e marido, este servidor da
SI-U.
A acusação feita pela médica versava sobre o furto de 500g
de cabelos, que teriam sido subtraídos da residência da
médica pela filha carente, quando ali trabalhara como
doméstica.
Embora o pedido de apuração contra a médica tivesse dado

entrada na Delegacia quase dez dias antes da acusação desta,
suas autoras foram intimadas e conduzidas imediatamente à
Delegacia para se dar andamento ao pedido da médica,
servidora do IPSEMG.
Alguns fatos chamaram a atenção do nosso advogado: o
primeiro deles, a inversão da apuração dos fatos; o segundo,
o desaparecimento da representação contra a médica; o
terceiro, a declaração da médica de que havia tomado
conhecimento do depoimento feito por uma das acusadas, no
dia anterior, por Intermédio do Delegado Reinaldo, citado
nominalmente; por fim, a alegação da médica de que estava
multo nervosa, sem condição de ler suas declarações para
assiná-las e sua saída do Cartório para solicitar ao pai
(ex-delegado), que se encontrava no recinto da Delegacia,
que as lesse para ela.
Ao levar o Sr. Waldemar esses fatos ao conhecimento do
Delegado, este, tomado de súbita fúria, deu-lhe um safanão
que o atingiu à altura do fígado, empurrou-o para fora da
sala e, aos gritos, disse-lhe que saísse de sua sala porque
ali só entrava quem ele quisesse. Totalmente descontrolada,
a autoridade policial pronunciava impropérios contra a mãe
do advogado, ao mesmo tempo que o mandava ir à Corregedoria
de Policia buscar seus direitos.
Constatar tal fato em uma delegacia da Capital é
profundamente lamentável, pois presume-se haja um mínimo de
profissionalismo e experiência em delegacias e em regionais
do Interior e, conseqüentemente, maior equilíbrio e
amadurecimento dos que desempenham a função policial
Igualmente preocupa-me: se não se respeita um auxiliar da
Justiça, como é constitucionalmente conceituado o advogado,
a quem se irá respeitar? E de se temer pela sorte de
qualquer um do povo que caia em mãos tão desequilibradas.
Atendendo à sugestão do Delegado, o Sr. Waldemar irá à
Corregedoria de Policia e eu. ao Secretário de Justiça, que
certamente tomarão as providências clamadas pela autoridade
policial. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sra. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados. Assessores, público presente nas
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galerias, representantes da Imprensa, sinto-me á vontade
para expressar a minha indignação sobre a desconsideração de
que têm sido vitimas os servidores da Prefeitura Municipal
de Ponte Nova, minha terra natal.
Desde o inicio do atual Governo Municipal, meu partido, o
PL, tem denunciado, através de seus representantes,
Vereadores José Mauro Raimund e João Brant, as injustiças e
as irregularidades observadas na condução do Poder Executivo
de Ponte Nova- Essa ação parlamentar é uma prática
responsável e democrática de toda a bancada oposicionista
ponte-novense, preocupada em fazer uma oposição sim, mas uma
oposição construtiva e compromissada com os interesses
maiores da cidade.
Nesse momento difícil para os servidores públicos de Ponte
Nova, eu não poderia calar-me. Aqui na Assembléia
Legislativa, denuncio os tristes fatos que têm ocorrido em
Ponte Nova. O Sr. Prefeito tentou demitir 53 servidores e
tenta abrir contra eles inquérito administrativo.
Penso que os trabalhadores devem ser respeitados em seus
direitos. Suas reivindicações devem ser ouvidas, analisadas
e, se justas, colocadas em prática- O direito de reivindicar
se fundamenta na democracia, razão pela qual o poder
público deve agir com ética e respeito à cidadania. Essa é a
razão do nosso repúdio firme, inabalável - mas sereno e
consciente em relação ao atual grau de dificuldade - ao
litígio entre a Prefeitura Municipal de Ponte Nova e 05
seus servidores.
Nós nos posicionamos clara e oficialmente a favor dos
servidores públicos municipais da minha terra natal. Ponte
Nova. Estranha-nos, também, que o atual dirigente maior da
nossa cidade pertença ao Partido Democrático Trabalhista
que, pelo nome, deveria ser democrático e a favor do
trabalhador. Não vemos, nessa ação do atual Prefeito de
Ponte Nova, nenhuma ação baseada na democracia, e não vemos,
também, nenhuma ação em favor do trabalhismo e dos
trabalhadores municipais daquela cidade. Não estão em
consonância as ações do atual mandatário da cidade de Ponte
Nova e o pensamento do Partido Democrático Trabalhista.
Acreditamos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que seja
possível construir, mesmo em tempo de crise, desde que haja
seriedade e competência. Essa, aliás, é a marca do nosso
Partido Liberal, é a marca de nossa ação. Exemplos, a
própria região tem vários. Vejamos o trabalho sério e
honrado das Prefeituras de Santa Cruz do Escalvado, Amparo
da Serra, Diogo de Vasconcelos, São Pedro dos Ferros,
Viçosa, Rio Casca, Barra Longa e Pedra do Anta, entre
outras. Além disso, Ponte Nova merece respeito, o povo
ponte-novense merece respeito e os servidores municipais, da
mesma forma, merecem respeito. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente nas galerias e nos gabinetes.
Gostaríamos de, mais uma vez, protestar contra a falta de
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palavra do Governo do Estado e o desrespeito pelo
funcionalismo e pelo magistério. Ao final do semestre
passado, após sucessivas reuniões, o Governador Hélio Garcia
e seu secretariado acertaram que, na primeira quinzena de
agosto, haveria reuniões de negociação para se discutirem as
reposições salariais do funcionalismo e do magistério. O Sr.
Governador assegurou que as reposições seriam incluídas no
contracheque de agosto. Mais do que isso. o Governador ainda
dizia que não poderia conceder o aumento em julho, em
virtude de ter de aguardar a evolução da receita, diante da
nova moeda. Esse compromisso foi firmado não só com a
liderança do funcionalismo, a coordenação sindical e suas
entidades filiadas - como SIND-UTE, StND-Saúde e outras -
como também com a Comissão Representativa da Assembléia
Legislativa, eleita para representar o Legislativo na
Intermediação e no acompanhamento das negociações.
O Deputado Gilmar Machado e eu cobramos, em nome da
bancada, o compromisso do Governador. Hoje já é dia 17 de
agosto, e não há absolutamente nada de novo, nenhuma
reunião, nenhum retorno. Cobramos, também, do , Líder do
Governo, Deputado Romeu Queiroz, e nada. E o mesmo
tratamento. Sabemos que o Governo já tem várias propostas de
reajuste. Temos informações de que, no caso do magistério, a
Secretaria da Fazenda estaria processando os reajustes.
Esperamos que, pelo menos, seja algo decente. No mínimo.
No entanto, fica o desrespeito, o autoritarismo em não

querer dialogar com as entidades. Será que o Governador tem
medo ou insiste em fazer com que suas palavras se percam ou
sejam jogadas ao vento?
Haverá, daqui a pouco, uma assembléia do funcionalismo,
aqui, nesta Casa. O funcionalismo e o magistério estão
fazendo o possível para se entenderem com o Governo e
qualquer que seja o desdobramento, mais uma vez,
infelizmente, a responsabilidade será única e exclusivamente
do Governador Hélio Garcia. Esse é o protesto que queríamos
deixar aqui.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvirat - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
Maria José Haueisen e Elisa Alves, presentes no Plenário,
Srs. Deputados, senhoras, senhores, funcionários que nos
escutam, minha voz está um pouco rouca em virtude dos
comícios, pois estamos a 60 dias das eleições; eleições
estas que, sem dúvida, definirão, em parte, o futuro de
nosso Pais. As pesquisas mostram que há uma grande indecisão
do eleitorado brasileiro, muito embora existam candidatos
que manipulam os dados, dando a entender que a eleição está
ganha. Em política não existe o "está eleito"; não existe o
"já ganhou". Aprendi isso ao longo dos meus oito anos como
Deputada Estadual e nas diversas campanhas das quais
participei. Foram campanhas memoráveis, quando estive no
palanque, ao lado do saudoso ulysses Guimarães, querido
amigo e conselheiro; campanhas em que estive ao lado de
Ronan Tito, essa grande figura mineira, grande Senador
mineiro, que, Infelizmente, está deixando a política. Não é
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mais candidato a nada. Quero dizer, de público da minha
tristeza e do quanto lamento o afastamento do Senador Ronan
Tito do cenário político parlamentar. Creio que Minas vai
perder um dos maiores Senadores de todos os tempos, que o
PMDB e a minha pessoa tiveram a honra de apoiar nas últimas
eleições, mesmo que ele não tenha sido eleito, mesmo que não
tenha ido para o 2Q turno. E um voto que me orgulho de ter
dado, tal a competência, inteligência, .o preparo e a
honestidade do grande Senador Ronan Tito. As vezes, a gente
dá o voto e perde na eleição, mas no nosso currículo de
vida, na história política do parlamentar e nesse aspecto da
coerência que todo político tem que ter estamos ganhando.
Nunca fui oportunista na minha carreira política. Tenho a
grande alegria de poder dizer isso, de peito aberto, em
qualquer palanque de Minas Gerais. Sou uma política de mãos
limpas e creio que essa deve ser a maior legenda que o
político tem em sua carreira.
Mas, Sr. Presidente, estou falando tudo isso para fazer um

comentário, que considero importante. Algumas vezes, ocupei
esta tribuna para criticar e lamentar algumas posições da
revista "Veja", sem dúvida o maior periódico semanal do
nosso Pais. Não há como negar a influência da revista "Veja
no processo de formação da opinião pública do povo
brasileiro. Mesmo que a grande maioria da população não
tenha dinheiro para comprar a revista, temos que reconhecer
a profundidade, a seriedade e o profissionalismo dos seus
jornalistas.
Esta semana, em especial, quero "tirar o chapéu" para a
revista "Veja", em razão da sua edição especial, que é
histórica no Brasil, na qual através de um importante
trabalho dos jornalistas da revista, por meio do projeto
de Dorrite Harazim, foi editado um número especial
denominado "A grande mudança no Brasil", que retrata a
história da mulher brasileira. Inclusive, sugiro que não só
as mulheres, mas também os homens que me ouvem comprem um
exemplar da referida revista, porque é uma edição histórica
que, tenho certeza, será utilizada por estudantes até para
pesquisas. "A grande mudança .. ." mostra que, à margem das
instituições, a brasileira ocupa espaços e "finca o pé" na
vida.
Então, eu queria, de público, para que conste nos anais da
Casa e no "Minas Gerais", deixar registrados os meus
cumprimentos à editoria da revista 'Veja", pela edição
especial "A grande mudança no Brasil", que mostra que hoje a
mulher é fundamental no Pais e que a sua influência nas
eleições, no processo económico, no processo familiar e no
processo social é maior do que nunca.
Sr. Presidente, espero que nas eleições de 94 possamos
acompanhar as mudanças que a revista "Veja" está mostrando
no comportamento e na proposta de vida da nova mulher
brasileira, mesmo a mais humilde, do mais distante rincão;
mesmo a mulher analfabeta, mas que ouve rádio para se
informar; mesmo a mulher da periferia, penalizada pela dura
luta pela sobrevivência, está mudando. Ela já percebe que
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não é mais eleitora de cabresto de seu marido ou de seu pai;
ela já caminha sozinha, com opinão e visão próprias; já
exige um pouco mais dentro do processo de cidadania e,
principalmente, da sua participação nas decisões e no
processo de desenvolvimento do Brasil
Termino, Sr. Presidente, com uma palavra que tem algum
significado. Aqui, desta tribuna, já critiquei a revista
"Veja", já fiz carta ao editor nacional dessa revista e,
hoje, aqui estou para elogiar esse sério trabalho de
jornalistas, o qual, sem dúvida alguma, é uma peça
histórica para consulta, mas, também, é o reconhecimento da
maior revista em circulação no Brasil do que está
acontecendo com a mulher brasileira nesta nova década que,
aliás, está se encerrando. Muito obrigada, Sr. Presidente.
• - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr-Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
ocupamos esta tribuna para reforçar - como foi muito bem
colocado aqui pelo Deputado Roberto Carvalho, em nome da
nossa bancada - que lamentamos, mais uma vez, que os
trabalhadores do ensino e outros funcionários tenham que
paralisar suas atividades para tentar sensibilizar o Poder
Executivo.
No primeiro semestre, o Governo enrolou em várias reuniões

e, ao mesmo tempo, não atendeu plenamente aos servidores do
Estado. Depois, no dia 30 de maio, o Secretário da Casa
Civil. Sr. Evandro de Pádua Abreu, em nome do Governo,
assinou um acordo com a liderança do funcionalismo e com a
comissão especial que esta Casa formou, muito bem conduzida
pelo Deputado Dilzon Melo e que teve como Relator o Deputado
Anderson Adauto.
Infelizmente, o Governador Hélio Garcia dá, mais uma vez,
no encerramento de seu Governo, uma demonstração de que é
alguém em quem os servidores não podem e não devem confiar;
alguém que assina um acordo e, depois, não honra o que foi
assinado.
O edital do concurso para serviçais, que deveria ter saldo

em 30 dias, até o dia 30 de junho ou até o inicio de julho,
até hoje não foi publicado. A mesma coisa está ocorrendo em
relação ao concurso para professor P-1 e às nomeações para
professores P-3 e P-5. Foram feitas apenas algumas nomeações
para tentar inviabilizar, no primeiro semestre, a
paralisação dos servidores, mas, posteriormente, essas
nomeações foram suspensas.
Estamos aqui para denunciar que o Governo descumpriu aquele
acordo. No que diz respeito aos salários, os QP5 iniciais,
em especial os dos serviçais, deveriam ter um acréscimo nos
seus valores, passando para SOIJRVs. antes de serem fixados
em real; até agora, nada foi feito nesse sentido. Os
professores que tiveram esse ajustamento foram apenas os
habilitados; os não habilitados foram penalizados.
Poderiamos ficar, aqui, citando uma série de itens que
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compunham o acordo assinado e que foram descumpridos pelo
Governo do Estado.
Agora, veio o Sr. Governador e disse aos servidores que
eles teriam uma surpresa, e ela está ai a surpresa é que o
Governo não ia e não vai cumprir o acordo, o que lamentamos.
Estamos, aqui, cobrando do Governo. Hoje, pela manhã,
cobramos do Lider do Governo, Deputado Romeu Queiroz, e,
ontem á tarde, conversamos com o Deputado Agostinho Patrus e
estamos aguardando resposta dele sobre o que nos falou. Ao
mesmo tempo, já conversei com o Deputado Dilzon Meio,
Presidente da comissão montada por esta Casa, que me disse
ter tentado, sistematicamente, conversar com autoridades
responsáveis pelo assunto no Palácio da Liberdade, não
havendo conseguido resposta, o que demonstra o descaso do
Governador Hélio Garcia para com esta Assembléia.
Não podemos assistir, passivamente, a esses desmandos, e
espero que, no final deste mandato, os Deputados desta
legislatura possam olhar, de cabeça erguida, para o Palácio,
cônscios de haver cumprido seu dever.
Aqui fazemos um apelo e uma cobrança: que o Estado cumpra o
compromisso firmado, a fim de que os servidores tenham seus
salários reajustados e usufruam dos beneficios já
negociados. Queremos a garantia de que os servidores não
necessitem usar do recurso da paralisação de seus trabalhos
por tempo indeterminado, trazendo sérios problemas para a
sociedade- Esperamos mais responsabilidade por parte do
Governo.
Lamentei ouvir, ontem, o candidado a Vice-Governador na

chapa do Dr. Eduardo Azeredo, Sr. Walfrido dos Mares Guia,
ex-Secretário da Educação e, portanto, um dos responsáveis
por essa situação, discutir a qualidade de ensino e a
evasão de alunos, mas sem enfrentar o grave problema da
evasão dos professores. Em Uberlândia, uma professora que
entra em licença-gestante não consegue substituto. E isso
ocorre porque o Governo discute a evasão de alunos - que
deve ser discutida, não resta dúvida - mas, até agora, não
teve a coragem de enfrentar o problema da evasão do
professor. Não haverá melhoria de qualidade do ensino sem
profissionais qualificados e bem remunerados. E essa,
exatamente, a discussão que queremos trazer, mas,
lamentavelmente, o Secretário não se dispõe ao debate. Ele
passou três anos na Secretaria sem enfrentar o assunto e,
agora, vem falar que a educação é pribridade. E bom que
todos prestem atenção, não naquilo que se fala, mas na
prática do dia-a-dia, porque é dessa forma que conheceremos,
na realidade, quem são as pessoas. Muito obrigado.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa á 2a parte da
reunião, com a la fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que foi publicada no
"Diário da Justiça do dia 11/8/94, páginas 19.979 a 19.984,
a Resolução nQ 14.426, do Tribunal Superior Eleitoral, que
contém instruções sobre prestação de contas de candidatos,
partidos e coligações, referentes á campanha eleitoral em
curso. Informações adicionais poderão ser obtidas com o
Consultor Mazzili, no Salão Vermelho.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.352, ex-Projeto de Lei nQ 2.017/94,
do Governador do Estado, que dispõe sobre a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá
outras providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Geraldo
Rezende, Ajalmar Silva, Péricles Ferrelra e Sebastião Costa;
suplentes - Deputados Tarcísio Henriques, Simão Pedro
Toledo, Wanderley Avila e Jorge Hannas; pelo PP: efetivo
Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado José Maria
Pinto. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.348,
ex-Projeto de Lei nQ 1.293/93, do Deputado Antõnio Fuzatto,
que dispõe sobre a criação de área de preservação permanente
na bacia hidrográfica do rio Uberabinha e dá outras
providências . Pelo BRD: efetivos - Deputados José Renato,
Dílzon Melo, José Leandro e Aílton Vilela; suplentes -
Deputados Jorge Eduardo, Maria Olivia, Homero Duarte e
Roberto Luiz Soares; pelo PP: efetivo - Deputado Ambrósia
Pinto; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai nomear Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.343,
ex-Projeto de Lei flQ 1.293/93, do Deputado João Marques, que
torna obrigatória a utilização de papel reciclado pelos
órgãos e pelas entidades da administração pública estadual.
Pelo BRD; efetivos - Deputados Cóssimo Freitas, Roberto
Amaral, Alvaro Antônio e Jaime Martins; suplentes -
Deputados Geraldo da Costa Pereira, Bernardo Rubinger, José
Braga e Clêuber Carneiro; pelo PP: efetivo - Deputado Márcio
Miranda; suplente - Deputado Ambrósio Pinto. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai nomear Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.342,
ex-Projeto de Lei ng 846/92, do Deputado Antônio Fuzatto,
que assegura às entidades que menciona o direito à
utilização do espaço fisico das unidades de ensino estaduais
e dá outras providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados
Anderson Adauto, Bernardo Rubinger, Arnaldo Canarinho e
Ermano Batista; suplentes - Deputados Tarcísio Henriques,
Cêlio de Oliveira, Baldonedo Napoleão e Ronaldo
Vasconcellos; pelo PP: efetivo - Deputado Wilson Pires;
suplente - Deputado Ambrósio Pinto. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
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ACORDO DE LIDERANÇAS

Os Deputados que este subscrevem, Lideres de Bancadas com
assento nesta Casa, comunicam a V. Exa. que acordam que as
reuniões ordinárias se realizem em horário idêntico ao das
reuniões de Plenário, tendo em vista o período pré-eleitoral
em curso e a existência de matéria em tramitação.
Maria Elvira - Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarquinio - Raul

Messias.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e determina o
seu cumprimento.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na sua 62a Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei no 1.982/94, do Deputado Bonifácio Mourão, e
deferimento da retirada de tramitação do Requerimento ng
752/91, do Deputado Anderson Adauto (Ciente. Publique-se.);
pelos Deputados Márcio Miranda - falecimento do Sr. Olímpio
Pereira da Silva, em Campo do Meio; Jaime Martins (2) -
falecimento da Sra. Conceição Imaculada de Morais, em São
Sebastião do Oeste, e do Sr. Edson Tolentino, nesta Capital;
e Roberto Amaral - passagem do 25Q aniversário do Clube de
Diretores Lojistas de Montes Claros (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei Complementar ng 27/93, que estabelece a organização do
Ministério Público do Estado e dá outras providências. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Requerimentos
- A seguir, são encaminhados à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões requerimentos dos Deputados Marcos Helênio -
desarquivamento do processo de emancipação do Distrito de
São Geraldo do Baixio, do Municipio de Galiléia; e Sebastião
Costa - desarquivamento do processo de emancipação do
Distrito de Pedra Bonita, do Municipio de Abre-Campo.
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Elvira,
em que solicita a convocação de reunião especial para
homenagear a passagem do 90g aniversário do Instituto
Metodista Isabela Hendrix. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244
do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.
Requerimento do Deputado José Laviola, em que solicita seja

convocada reunião especial para homenagear a memória do Sr.
Oswaldo Araújo, Presidente do Banco Mercantil do Brasil: A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e oportunamente
fixará a data.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do
Deputado Jaime Martins (3) - atribuição de regime de
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urgência á tramitação do Projeto de Resolução flQ 2.141/94,
da Comissão de Agropecuária; apreciação dos Projetos de
Resolução ngs 2.141 e 2.074/94 em reunião conjunta das
comissões a que foram distribuídos; da Comissão Parlamentar
de Inquérito para Investigar a Existência de Escravidão por
Dividas de Trabalho no Desmatamento e na Produção de Carvão
Vegetal na Região do Norte de Minas - formulação de moção de
repúdio ao Presidente da República pela exoneração do Sr.
Luís Antônio Chaves, da Subdelegacia Regional do Trabalho de
Montes Claros; e dos Deputados Roberto Amaral - envio ao
Presidente da República de expediente a fim de que sejam
adiadas as obras de transposição de águas do rio São
Francisco; e Marcos Helênio - formulação de apelo ao
Presidente do Banco Central para que seja feita uma melhor
distribuição de moedas de R$0,01, R$0,05, R$0,10 e R$0,50 no
Estado.
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 5.399/93 do Deputado
Marcos Helênio, em que solicita seja enviado expediente ao
Presidente da Cia. Vale do Rio Doce a fim de que sejam
adotadas medidas relativas à linha Belo Horizonte - Vitória.
A referida proposição foi recebida nos termos do art. 245,
inciso XII, c/c o art. 246, do Regimento Interno. Entretanto
por versar tal requerimento sobre matéria sujeita à
deliberação do Plenário, nos termos do art. 245, inciso XX,
do Regimento Interno, a Presidência torna sem efeito a sua
numeração, seu despacho e vai submetê-lo a votação. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento nQ 5.312/94, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

em que solicita seja encaminhado ao Presidente da RURALMINAS
pedido de envio a esta Casa de cópia dos contratos que
menciona, referentes a atividades de florestamento e
reflorestamento em regiões do Triângulo, do vale do Rio
Doce, do Centro-oeste e do vale do São Francisco. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento ng 5.364/94, do Deputado Anderson Adauto, em

que solicita seja encaminhado ao Presidente da EPAMIO pedido
de esclarecimentos sobre as negociações referentes ao
patrimônio da EMBRAPA e da EPAMIG, em Uberaba, com relação
ao Projeto UNIVERDECIDADE, de Iniciativa da Prefeitura
Municipal daquela cidade. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação da matéria. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei ngs 1.545, 1.561,
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1.605 e 1.756/93, em razão de sua aprovação nas reuniões
extraordinárias realizadas ontem, às 20 horas, e hoje, às 9
horas, bem como o Veto Parcial à Proposição de Lei ng
12.267, que, também, foi votado na reunião realizada hoje,
pela manhã. Tendo em vista que a apreciação do veto
constante na pauta necessita de "quorum" qualificado, a
Presidência vai determinar ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Jorge Hanflas) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados.
Portanto, não há "quorum" para o prosseguimento de nossos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às
14 horas, com a ordem do dia regimental . Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO POPULAR No 4/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A Representação Popular ng 4/94 foi encaminhada por escrito

e assinada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho - 3aRegião, Sr. Antõnio Carlos Penzin Filho.
Publicada em 7/5/94, a representação foi remetida a esta
Comissão para exame e parecer, nos termos do art. 155, c/c o
art. 115, e do art. 103, inciso X, alínea "e", c/c o art.
101. inciso XIII, do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A representação popular em exame aponta a existência de
irregularidades no acordo trabalhista firmado entre o Sr.
Edilson Salatiel Lopes (reclamante) e a TRANSMETRO
(reclamada), partes do Processo ng 1.288/93, em curso na 12a
Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte.
A primeira irregularidade informada pelo Ministério Público
do Trabalho é a inexistência de autorização legislativa para
a realização da transação, o que viola o principio da
legalidade, basilar no Direito Administrativo e consagrado
na Constituição do Estado, o qual pode ser traduzido nestes
termos: na administração pública, só é lícito fazer o que a
lei autoriza.
Decorrentes do acordo realizado, duas outras
irregularidades foram cometidas, segundo o Ministério
Público do Trabalho.
Por um lado, o poder público renunciou à prescrição da

ação, ocorrida em seu favor e caracterizada pela decorrência
de mais de dois anos desde a extinção do contrato de
trabalho, o que foi argüido na defesa apresentada.
Por outro lado, o acordo, mesmo sem homologação, foi
utilizado como fundamento para pagamento imediato ao
reclamante, em discordância com o estabelecido no art. 100,
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§ l Q e 2Q, da Constituição da República e preterindo outros
credores regularmente inscritos.
Em face das irregularidades verificadas, a Justiça do
Trabalho declarou a nulidade do acordo, enquanto a
Coordenadoria de Direitos Coletivos, Difusos e do Meio
Ambiente do Trabalho, órgão do Ministério Público do
Trabalho, instaurou inquérito para a apuração de
responsabilidades.
O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho -

3a Região, além de encaminhar a representação popular a esta
Casa, remeteu cópias do processo ao Ministério Público
Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, órgãos
competentes para, nos âmbitos judicial e administrativo,
fazer apurações, buscar o ressarcimento ao erário e propor
punições para os responsáveis pelas irregularidades.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo envio à Mesa da
Representação Popular ng 4/94, para conhecimento do
Plenário, tendo em vista que o respectivo processo já foi
remetido aos órgãos competentes para a investigação e o
julgamento das irregularidades.
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helénio, relator -
Francisco Ramalho - Jaime Martins.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.434193

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Gilmar Machado,
pretende alterar o prazo para que os proprietários de
veículos adquiram isenção do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.
Publicado em 28/5/93, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, após exame preliminar da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.

Fundamentação
A isenção do pagamento do IPVA para proprietários de
veículos com mais de dez anos de fabricação é medida que
atende aos interesses não apenas do contribuinte, como
também da administração pública.
O próprio Diretor da Receita Estadual, em palestra na
Comissão de Defesa do Consumidor desta Assembléia
Legislativa, enfatizou a inviabilidade de tais cobranças,
dado o número volumoso de guias expedidas e o pouco que
representam os valores arrecadados para o orçamento do
Estado.
Admite-se, inclusive, ser maior para o poder público o

dispêndio com o funcionamento do sistema de cobranças do que
o montante efetivamente arrecadado.
Esse fato leva-nos a opinar pela conveniência da proposta,
valendo salientar, ainda, que a adoção da medida contempla
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grande número de proprietários de veículos antigos, pessoas
que, muitas vezes, os utilizam como instrumento de trabalho.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1434/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Ermano Batista, relator -
Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Antônio Fuzatto.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.765193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
o Posto de Puericultura de Manhuaçu, com sede no Município
de Manhuaçu.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Posto de Puericultura de Manhuaçu é uma entidade civil
sem fins lucrativos, que funciona há décadas promovendo o
mais eficiente trabalho de amparo à maternidade e à
Infância.
Pela relevância de sua atuação na sociedade manhuaçuense,
torna-se a entidade altamente merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.765/93 no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.437193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
nQ 1-437/93 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Mercês.
No lQ turno, a proposição foi aprovada com as Emendas ns 1

e 2. Nos termos do Regimento Interno, vem agora o projeto a
esta Comissão para ser objeto de parecer para o 2o turno,
relativamente aos aspectos econômico e financeiro. Segue
anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Em virtude de a Companhia Nacional de Escolas da Comunidade
não ter cumprido os encargos da doação, o imóvel em tela
reverteu ao patrimônio do Estado. Como foi salientado no l
turno, ele se encontra, atualmente, completamente
abandonado. Assim, a Prefeitura Municipal de Mercês pretende
reformá-lo para que nele sejam ministrados cursos
profissionalizantes.
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Não existe impedimento à aprovação do projeto, e é nulo o
impacto orçamentário dela decorrente.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.437/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênlo, relator -

Jaime Martins - Francisco Ramalho.
Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.437/93

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Mercês para funcionamento da administração municipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Mercês imóvel de propriedade do Estado situado
naquele município, na Rua Governador Juscelino, constituído
de terreno com área total de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), confrontando, pela frente, numa extensão de
99,70m (noventa e nove metros e setenta centímetros), com a
Rua Governador Juscelino; pela direita, numa extensão de
106,00m (cento e seis metros), com a Rua José Marques; pela
esquerda, numa extensão de 106,00m (cento e seis metros),
com a Rua Geraldo Silveira e, pelos fundos, numa extensão de
99,70m (noventa e nove metros e setenta centímetros), com a
Rua Geraldo Silveira, conforme o registro nQ 7.070, a fls.
113 do livro 31 da escritura pública de doação do Cartório
de Registro de Imóveis de Mercês e a escritura pública de
reversão lavrada em 27/9/93, ás fls. 140/141 do livro 716 N
do Cartório do 3Q Ofício de Notas da Comarca de Belo
Horizonte.
ArU 2Q - Destina-se o imóvel ao funcionamento da
administração municipal.
Art. 3Q - O imóvel reverterá, automaticamente, ao
patrimônio do Estado se no prazo de 3 (três) anos não lhe
for dada a destinação prevista no artigo anterior.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.526/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Estrela do Indaiá.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer para o 2g turno
de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A doação mencionada reveste-se de Interesse público
devidamente justificado, em conformidade com as exigências
da Lei nQ 8.666 (federal), de 21/6/93, que estabelece normas
para licitações e contratos da administração pública
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Á matéria não envolve desembolso financeiro, não
implicando, portanto, repercussão no orçamento anual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1-526/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Marcos Helênio - Jaime Martins.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.565/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista. o Projeto de Lei ng
1.565/93 objetiva tornar obrigatória a coleta e o tratamento
de resíduos sólidos, para fins de reciclagem, nos municípios
cuja sede tenha mais de 20 mil habitantes.
Aprovado no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para
o 2g turno. Segue anexa a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundament ação
Conforme foi salientado no parecer para o lo turno,

entendemos que, em termos financeiros, o projeto atinge mais
os municípios do que o Estado.
No que se refere ao mérito, entendemos serem necessárias

medidas enérgicas com relação ao tratamento do lixo, uma vez
que, não bastassem os sérios danos à saúde, o adiamento da
solução desse problema tenderá a causar, no futuro, drástico
aumento dos custos de recuperação das áreas afetadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.565/93 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q
turno.
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcos 1-lelênio - Francisco Ramalho.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.565193
Torna obrigatória a implantação de sistema de coleta de
resíduos sólidos domiciliares, para fins de aproveitamento,
nos municípios cuja sede possua mais de 20.000 (vinte mil)
habitantes e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Ficam os municípios cuja sede possua mais de
20.000 (vinte mil) habitantes obrigados a implantar sistema
de coleta de resíduos sólidos domiciliares para fins de
aproveitamento.
Art. 2g - Considera-se aproveitável o resíduo sólido
domiciliar, orgânico ou inorgânico, que se preste á extração
de componentes não danosos à saúde pública ou ao meio
ambiente.
Parágrafo único - Os resíduos domiciliares inaproveitáveis
terão destinação própria, nos termos de regulamento.



226

Art. SQ - O Estado poderá celebrar convênio com órgãos ou
entidades municipais, com vistas ao cumprimento do disposto
nesta lei.
Art. 4 - O Estado, por meio de suas instituições
financeiras ou mediante convênio com organismos nacionais ou
Internacionais, poderá financiar a instalação de usinas de
reciclagem para o aproveitamento a que se refere o art. 1Q
desta lei.
Art. s - o não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita a
autoridade responsável ás sanções previstas na legislação
federal aplicável.
Art. e - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.757/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei em
epígrafe altera a Lei flQ 552, de 22/12/49, que instituiu o
Fundo Especial de Auxilio.
Aprovado no lQ turno na forma do Substitutivo nQ 1, retorna

o projeto a esta Comissão para que seja elaborada a redação
do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição introduz algumas modificações justas no Fundo
Especial de Auxílio, além de adequá-lo à Constituição
vigente.
Entre tais modificações, destacamos o alargamento do

universo de beneficiários da pensão e o estabelecimento de
igual tratamento para pessoas dos sexos masculino e
feminino. Além disso, fica eliminado o conceito de recursos
econômico-financeiros, e anula-se a caducidade do direito a
receber pensão para o dependente que passar a receber
rendimentos superiores aos percebidos como pensionista.
A proposição, portanto, merece ser aprovada, embora devamos
salientar que provocará, inevitavelmente, uma elevação de
despesas em decorrência do aumento dos benefícios. Espera-
se, em contrapartida, que, aprovado o projeto de lei em
estudo, haja um aumento nas receitas do referido Fundo.

Conclusão
Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.757/93 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Jaime Martins - Francisco Ramalho.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.757/93

Altera a Lei nQ 552, de 22 de dezembro de 1949, que
institui o Fundo Especial de Auxilio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O art. 4Q da Lei nQ 552, de 22 de dezembro de
1949, modificado pelo art. 22 da Lei nQ 7.286, de 3 de



r -'

227

 1
julho de 1978, e pelo art. lg da Lei no 8.562, de 17 de maio
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 4g - O beneficio da pensão por morte, nunca inferior

ao salário mínimo, corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o
disposto no § 4g do art. 36 da Constituição do Estado.'.
Art. 2g - Ficam acrescentados os seguintes arts. 5Q, €Q,
7g, 8g, 9g, 10, 11, 12, 13 e 14 à Lei ng 552, de 22 de
dezembro de 1949, renumerando-se os demais:
"Art. 5g - As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em

vitalícias e temporárias.
lo - A pensão vital.icia compõe-se de cota ou cotas

permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a
morte de seus beneficiários, ou no caso do art. 11.
€ 2Q - A pensão temporária compõe-se de cota ou cotas, que

podem extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de
invalidez ou maioridade do beneficiário.
Art. 6g - Consideram-se dependentes do servidor público,
para os efeitos desta lei:

- Em caráter vitalício:
a) o cônjuge, a companheira ou companheiro designado que
comprove união estável, como entidade familiar;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou

divorciada, com percepção da pensão alimentícia;
II - Em caráter temporário:
a) os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de
idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, ou, se
estudantes de curso de 2g grau ou de nível superior, até 24
(vinte e quatro) anos de idade;
b) o menor sob guarda, até 21 (vinte e um) anos de idade;

c) o menor sob tutela, até 21 (vinte e um) anos de idade e
desde que não possua bens suficientes para o próprio
sustento e educação.
Art. 7g - A pensão será concedida integralmente ao titular
da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da
pensão temporária e no caso do art. 10.
§ lg - Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e
temporária, metade do valor caberá ao titular da pensão
vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais
entre os titulares da pensão temporária.
§ 2Q - Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o

valor integral da pensão será rateado, em partes iguais,
entre os que se habilitarem.
Art. 8Q - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado
pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte
do servidor do qual seja dependente.
Art. 9g - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário,

a respectiva cota reverterá:
- da pensão vitalícia, para os titulares da pensão

temporária;
II - da pensão temporária, para os co-beneficiários ou, na

falta destes, para os beneficiários da pensão vitalícia.
Art. 10 - O pensionista a que se refere a alínea "b, do
inciso 1 do art. 6g faz jus à pensão em conformidade com o
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que determinar a decisão judicial, não se lhe aplicando o
disposto no inciso II do artigo anterior.
Art. 11 - Perderá o direito à pensão o beneficiário da
pensão vitalícia que contrair núpcias.
Art. 12 - Não terá direito à pensão a família do servidor

que perceber de outro órgão ou entidade pública, federal,
estadual ou municipal, sob o mesmo titulo, os benefícios
constantes nesta lei, desde que iguais ou superiores,
compensando-se, quando inferiores, até o limite respectivo.
Art. 13 - Terá suspenso o direito à pensão o dependente
referido no inciso II do art. 6Q que exercer ou passar a
exercer atividade remunerada, auferindo rendimentos iguais
ou superiores ao valor do beneficio a que faz jus,
aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo
anterior.
Art. 14 - São provas de vida em comum o mesmo domicilio,
conta bancária conjunta, procuração ou fiança reciprocamente
outorgadas, registro de associação de qualquer natureza em
que figure a companheira ou o companheiro como dependente ou
qualquer outra prova capaz de constituir elemento de
convicção.".
Art. 3Q - O art. 2Q da Lei nQ 552, de 22 de dezembro de
1949, fica acrescido da seguinte alínea:
"d - do produto mensal da contribuição do pensionista

referido nesta lei, calculada nas mesmas bases da
contribuição previdenciária paga pelos segurados do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário,

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.760193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
nQ 1.760/93 cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar -
FEAE.
Aprovada no lQ turno com as Emendas ngs 1 a 4, retorna a
proposição a esta Comissão para que sejam elaborados o
parecer para o 2Q turno e a redação do vencido.

Fundamentação
A criação, o funcionamento e a extinção de fundos devem

obedecer à Lei Complementar ng 27, de 18/1/93. Esta lei é
requerida expressamente em nossa Constituição Estadual e vem
regendo a elaboração dos novos fundos desde sua entrada em
vigor.
Um dos aspectos destacados na mencionada lei complementar
refere-se ao retorno dos financiamentos concedidos. Sob este
ângulo, entendemos que o projeto de lei ora em análise
diverge do disposto nessa lei, na medida em que não
possibilita muitas formas para que os recursos oriundos do
Fundo a ele retornem. O Fundo, portanto, só se viabilizaria
com constantes aportes de capital.
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A questão se complica, no entanto, quando se verifica a
grande dificuldade de captação de recursos para a área de
alimentação escolar e a complexidade de se acompanhar e
fiscalizar a administração desses recursos.
Incorporando-se esses elementos a nossa análise,

acreditamos que a existência do Fundo passa a se justificar,
pois o Estado poderia contar com uma administração mais
eficiente dos recursos a serem aplicados na alimentação
escolar, proporcionando concomitantemente melhor acesso aos
financiamentos internacionais existentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.760/93 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Marcos Helênio, relator -
Jaime Martins - Francisco Ramalho.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.760/93

Cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar - FEAE - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado, nos termos da Lei Complementar nQ
27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de
Alimentação Escolar - FEAE -, destinado exclusivamente á
compra de produtos alimenticios para programas de
alimentação escolar.
Parágrafo único - Os programas a serem beneficiados pelo
Fundo se destinarão ao fornecimento de alimentação gratuita
a alunos matriculados em creches ou classes da pré-escola,
do ensino fundamental ou da educação especial no Estado.
Art. 2Q - O FEAE de natureza e individuação contábeis, tem
prazo indeterminado de duração.
Art. 3Q - Podem ser beneficiários do FEAE:

- as escolas da rede estadual de ensino;
II - as fundações educacionais integrantes da administração

indireta estadual;
III - os municipios que atendam ao disposto no art. 212 da

Constituição da República;
IV - as fundações educacionais integrantes da administração
indireta municipal;
V - as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas

que ofereçam ensino gratuito a todos os seus alunos.
Art. 4g - São condições para o recebimento de recursos do

Fundo:
- a manutenção da distribuição de alimentos durante as

férias escolares;
II - a autonomia da escola na execução das ações relativas

á alimentação escolar, especialmente as de aquisição,
processamento e distribuição dos gêneros alimentícios;
iri - a participação do colegiado da unidade escolar nas

ações do programa, especialmente na fiscalização financeira,
respeitadas as normas legais e o disposto no art. 14 desta
lei.
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Art. SQ - São recursos do FEAE
- as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do

Estado ou em créditos adicionais;
tt - os alocados junto a órgãos federais destinados a

programas de alimentação, especialmente os obtidos mediante
convênio com a Fundação de Assistência ao Estudante do
Ministério da Educação e do Desporto;
rir - as dotações originadas dos resultados líquidos de

jogos e apostas das loterias e dos concursos de prognósticos
estaduais;
IV - as contribuições, doações, auxílios e legados de

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais;
V - o resultado das aplicações financeiras das
disponibilidades temporárias;
vr - outros recursos.
ArU 6g - São condições para a obtenção de financiamento ou

de repasse de recursos do FEAE:
- a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os

critérios estabelecidos pelo órgão gestor do FEAE
II - a comprovação de atendimento dos requisitos legais
referentes á constituição e regulamentação do órgão ou
entidade candidato a beneficiário do Fundo, devendo os
municípios comprovarem, ainda, o atendimento ao disposto no
art. 212 da Constituição da República, e as entidades não
governamentais comprovarem o atendimento ao disposto no art.
213 da Constituição da República;
rrr - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, iO'/,
(dez por cento) do valor do projeto ou programa, em se
tratando de órgão ou entidade estadual ou municipal, e de,
no mínimo, 20% (vinte por cento), em se tratando de entidade
não governamental
Art. 7g - A aplicação dos recursos financiados ou
repassados pelo FEAE deverá ser comprovada na forma a ser
definida em regulamento.
Art. Sg - O órgão gestor do FEAE é a Secretaria de Estado
da Educação, ao qual, além das atribuições determinadas no
art. 4g, 1, da Lei Complementar ng 27, de 18 de janeiro de
1993, compete:
a) definir critérios operacionais mínimos a serem exigidos
dos beneficiários do Fundo para a execução do programa de
alimentação escolar.
b) proceder à análise das solicitações relativamente aos
requisitos contidos nesta lei;
c) aprovar os relatórios de execução fisico-financeira a
serem apresentados, obrigatoriamente, pelos beneficiários.
Art. 9Q - O órgão gestor do FEAE enviará, anualmente, à

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da
Assembléia Legislativa relatório contendo informações sobre
o funcionamento do Fundo, especialmente as relativas a:
a) fonte de recursos obtidos;
b) valor dos recursos financiados e repassados;
c) número de escolas beneficiadas;
d) número de alunos beneficiados;
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e) relação nominal de municípios beneficiados, com o
correspondente valor da operação e o número de alunos
atendidos;
f) relação nominal de escolas comunitárias, confessionais e
filantrópicas beneficiadas, com o correspondente valor da
operação e o número de alunos atendidos;
g) relação nominal de beneficiários inadimplentes com o

Fundo;
h) outras informações consideradas relevantes pela

Comissão.
Art. 10 - O agente financeiro do FEAE é o Banco do Estado
de Minas Gerais - BEMGE -, que não fará jus a qualquer tipo
de remuneração pelos serviços prestados.
Art. 11 - O grupo coordenador do FEAE é o Conselho Diretor,

que terá a seguinte composição
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da

Educação;
IV - 1 (um) representante da Fundação de Assistência ao

Estudante do Ministério da Educação e do Desporto;
V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais
- BEMGE
VI - 1 (um) representante da Associação Mineira de
Municípios;
VII - 1 (um) Presidente de colegiado de escola estadual;
Vilt - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;
IX - 1 (um) representante do Conselho Estadual dos Direitos

da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - Além das atribuições contidas no art. 4g, III, da
Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, compete ao
Conselho Diretor do FEAE:

- definir a política geral de aplicação dos recursos;
II - fixar as diretrizes e prioridades de financiamento ou

de repasse de recursos;
III - aprovar o plano anual de aplicação dos recursos;
IV - acompanhar a execução do Fundo.
Art. 13 - E vedada a concessão de financiamento ou o
repasse de recursos a beneficiário que descumprir o disposto
nesta lei, que se encontre inadimplente com o Fundo, ou cujo
relatório de execução fisico-financeira não tenha sido
aprovado pelo órgão gestor:
Art. 14 - Cabe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo Estadual de Alimentação Escolar.
Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FEAE obedecerão
ao disposto na Lei nQ 4.320 (federal), de 17 de março de
1964, e ás normas gerais e específicas do Tribunal de Contas
do Estado.
Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação.
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Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
149 1.820/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Marques, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública o Asilo Padre
José Faustino, com sede no Município de Inhapim.
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, de
acordo com o que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
O mencionado Asilo tem por objetivo prestar assistência
social a pessoas idosas carentes.
Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.820/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.027194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Ajalmar Silva, tem por
escopo declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Aprovada no lQ turno, sem emenda, cabe-nos, agora,
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade presta relevantes serviços à comunidade

em que atua, notadamente aos mais carentes.
Consideramos, portanto, extremamente meritória a outorga do
titulo declaratório de utilidade pública ora pretendida.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2-027/94 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.047/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Homero Duarte, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Creche Orminda
Barbosa Vieira, com sede no Município de Monte Belo.
Aprovada no lg turno, sem emenda, cabe-nos, agora,

 

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
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Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão, quando a

matéria foi examinada no i g turno, favorável à declaração de
utilidade pública da entidade em questão.
Com efeito, a Creche Orminda Barbosa Vieira tem-se
destacado por relevantes serviços prestados à comunidade,
merecendo, dessa forma, ter sua utilidade pública

reconhecida
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.047/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.048/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, tem por finalidade declarar de utilidade
pública a Creche Providência Divina, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Creche Providência Divina, instituição beneficente e
filantrópica, tem compromisso com crianças de até 6 anos,
cujos pais ou representantes legais estejam ausentes. Ela se
dedica à assistência material, moral e educacional dessas
crianças, além de apoiar e confortar suas famílias.
Assim sendo, a entidade faz jus ao reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 2.048/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 186/91

Comissão de Redação
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei
ng 186/91, que declara de utilidade pública a Associação
Centro Comunitário Infantil - CCI - de Patos de Minas, com
sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado no 2
turno, com a Emenda nQ 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 art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 186/91
Declara de utilidade pública a Associação Centro

Comunitário Infantil - CCI - de Patos de Minas, com sede no
Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Centro Comunitário Infantil - CCI - de Patos de Minas, com
sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.454/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.454/93, do Deputado Wellington de

Castro, que declara de utilidade pública a Associação S.O.S.
Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no
Município de Araguari, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lQ 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 art. 270, § l , 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 NQ 1.454/93
Declara de utilidade pública a Associação 5.0.5. Criança

Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no Município de
Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
S.OS. Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no
Município de Araguari.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.508193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.508/93, do Deputado Wilson Pires, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela
Vista, com sede no Município de Teófllo Otôni, foi aprovado
no 2g turno na forma do vencido no lQ 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 art. 270, § lg. 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 NQ 1.508193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela

Vista, com sede no Município de Teõfilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 1
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Bela Vista, com sede no Município de Teõfilo
Otôni
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 1.572193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.572/93, do Deputado José Militão, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com sede no Município
de Caxambu, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
IQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, 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 NQ 1.572193
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com sede no Município
de Caxambu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com
sede no Município de Caxambu.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda. relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.688/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.688/93, do Deputado Francisco
Ramalho, que declara de utilidade pública a Fundação São
João Bosco para a Infância, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. f lg, 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 No 1.688193
Declara de utilidade pública a Fundação São João Bosco para

a Infância, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
São João Bosco para a Infância, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3c' - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.693193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.693/93, do Deputado Péricles
Ferreira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Município de Medina - ASCOMED -, com sede no
Município de Medina, 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 art. 270, f i, 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 NQ 1.693/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Município de Medina - ASCOMEO -, com sede no Município de
Medi na.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Município de Medina - ASCOMEO -, com sede no
Município de Medina.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.773/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.773/93, do Deputado Bernardo
Rubinger, que declara de utilidade pública o Centro Espírita
Fé e Caridade, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 art. 270, § 1Q. 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 NQ 1.773193
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Fé e

Caridade, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 1
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Fé e Caridade, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.774/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.774/93, do Deputado Jorge Hannas, que
declara de utilidade pública o Hospital César Leite,
localizado no Município de Manhuaçu, 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 art. 270, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.774193
Declara de utilidade pública o Hospital César Leite,
localizado no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
César Leite, localizado no Município de Manhuaçu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.797/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.797/93, do Deputado Bernardo
Rubinger, que declara de utilidade pública a Associação
Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suei - ABIBS -, com
sede no Município de Belo Horizonte, 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 art. 270, § 1Q, do Regimento Interno-
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.797/93
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos
Integrantes do Batalhão Suei - A8IBS -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suei - ABIBS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.821193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.821/93, da Deputada Maria Olivia, que
declara de utilidade pública o Conselho Particular Vicentino
de Santana do Jacaré, com sede no Município de Santana do
Jacaré, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido no lg
turno-
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, 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 NQ 1.821/93
Declara de utilidade pública o Conselho Particular

Vicentino de Santana do Jacaré, com sede no Município de
Santana do Jacaré.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino de Santana do Jacaré, com sede no
Município de Santana do Jacaré.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994
Francisco Ramalho, Presidente - Márcio Miranda, relator -

Maria Olivia. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.880/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.880/94, do Deputado Alvaro Antônio,
que declara de utilidade pública o Conselho de Defesa dos
Moradores da Vila Pinho - COOEMVIP -, com sede no Município
de Belo Horizonte, 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 art 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.880/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Defesa dos

Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Defesa dos Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Márcio Miranda. relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
P49 1.894194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.894/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação São Vicente do Rio
Doce - ASVIRD -, com sede no Município de Tarumirim, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lo 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 art. 270. 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.894/94
Declara de utilidade pública a Associação São Vicente do

Rio Doce - ASVIRD -, com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
São Vicente do Rio Doce - ASVIRO -, com sede no Município de
Tarumirim.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.896/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.896/94. do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais do Córrego dos Martins, com sede no Município de
Tarumirim, 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 art. 270, o 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.896/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais do Córrego dos Martins, com sede no Município de
Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais do Córrego dos Martins, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.897/94

Comissão de Redação
De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei ng
1.897/94, que declara de utilidade pública a Associação
Agrícola dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -, com sede no
Município de Tarumirim, foi aprovado no 2g turno, na forma
do vencido no ig 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 art. 270, f lg, 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 Ng 1.897194
Declara de utilidade pública a Associação Agrícola dos Sem-
Terra de Tarumirim - AAST -, com sede no Município de
Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. iQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Agrícola dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.898/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.898/94. do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública o Asilo Raimundo Albergaria,
com sede no Município de Tarumirim, 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 art. 270, l, 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 NQ 1.898/94
Declara de utilidade pública o Asilo Raimundo Albergaria,

com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Asilo
Raimundo Albergaria, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.901194
Cbmissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.901/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com sede no
Município de Tarumirim, foi aprovado no 2g turno, na forma
do vencido no lg 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 art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.901194
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com sede no
Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com
sede no Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.902194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.902/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Vai Volta, com sede no Município de
Tarumirim, 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 art. 270, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.902194
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Vai Volta, com sede no Município de
Tarumi rim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Vai Volta, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.903/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.903/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais da Comunidade do Córrego Cabeceira do Vai Volta, com
sede no Município de Tarumlrirn, 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 art. 270, lQ, 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 NQ 1.903194
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores

Rurais da Comunidade do Córrego Cabeceira do Vai Volta, com
sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Comunidade do Córrego Cabeceira do
Vai Volta, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.905/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.905/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação Tarumirinense de
Amparo Social - ATAS -, com sede no Município de Tarumirim,
foi aprovado no 2Q turno,na forma do vencido no lQ 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 art. 270, f lQ, 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 NQ 1.905/94
Declara de utilidade pública a Associação Tarumirinense de
Amparo Social - ATAS -, com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Tarumirinense de Amparo Social - ATAS -, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.906194
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei flQ 1.906/94. do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Creche Lar dos Meninos
Cristãos, com sede no Município de Tarumirira, 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 art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.906194
Declara de utilidade pública a Creche Lar dos Meninos

Cristãos, com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar

dos Meninos Cristãos, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.908/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.908/94. do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública o Conselho Particular São
Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo de Tarumirim,
com sede no Município de Tarumirim, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.908/94
Declara de utilidade pública o Conselho Particular São

Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo de Tarumirim,
com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular São Sebastião da Sociedade de São Vicente de
Paulo de Tarumirim, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Márcio Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.909194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.909/94, do Deputado Agostinho Patrus,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Espera Feliz - APAE -, com sede
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no Município de Espera Feliz; 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 art. 270, lQ, 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 NQ 1.909/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Espera Feliz - APAE -, com sede no
Município de Espera Feliz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espera Feliz - APAE -,
com sede no Município de Espera Feliz.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.926/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.926/94, do Deputado Anderson Adauto,
que declara de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Uberaba - ASAPEU -, com sede
no Município de Uberaba, 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 art. 270, f lQ, 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 NQ 1.926/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Uberaba - ASAPEU -, com sede no Município de
Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Uberaba - ASAPEU -, com
sede no Município de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.934194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1-934/94, do Deputado Marcos Helénio,
que declara de utilidade pública a Associação Semente da



Nova Sociedade de Sobrália, com sede no Município de
Sobrália, 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 art. 270, § lg, 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 NQ 1.934/94
Declara de utilidade pública a Associação Semente da Nova
Sociedade de Sobrália, com sede no Município de Sobrália.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Semente da Nova Sociedade de Sobrália, com sede no Município
de Sobrália.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Márcio Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.935/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.935/94, do Deputado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento de Santa Bárbara - CODESB -, com sede no
Município de Rio Preto, 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 art. 270, f lg, 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 NQ 1.935194
Declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento
de Santa Bárbara - CDDESB -, com sede no Município de Rio
Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Comissão
de Desenvolvimento de Santa Bárbara - COOESB -, com sede no
Município de Rio Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.938194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.938/94, do Deputado Marcos Helênio,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Piratininga, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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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 art. 270, lg, 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 NQ 1.938/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Piratininga, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Piratininga, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.941/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.941/94, do Deputado Roberto Carvalho,
que declara de utilidade pública a entidade Ação Social São
Miguel - ACIEL -, com sede no Município de Santos Dumont,
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 art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.941194
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social São

Miguel - ACIEL -, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Ação Social São Miguel - ACIEL -, com sede no Município de
Santos Dumont.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Márcio Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.946/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.946/94, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, que declara de utilidade pública o Asilo Padre
Augusto Horta, com sede no Município de Paraopeba, 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 art. 270, § lg, 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 Hp 1.946/94
Declara de utilidade pública o Asilo Padre Augusto Horta,

com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Padre

Augusto Horta, com sede no Município de Paraopeba.
Art, 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.948194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.948/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, q ue declara de utilidade pública a Associação
Feminina do Conjunto Sõcrates Mariani Bittencourt, com sede
no Município de Belo Horizonte, 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.948/94
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do

Conjunto Sõcrates Mariani Bittencourt, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina do Conjunto Sócrates Mariani Bittencourt, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Márcio Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.951/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.951/94, do Deputado Cléuber Carneiro,
que declara de utilidade pública a Associação Cristã de
Reabilitação - ACERTA -, com sede no Município de Belo
Horizonte, 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 art. 270, 1, 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 Ng 1.951194
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Declara de utilidade pública a Associação Cristã de
Reabilitação - ACERTA -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Cristã de Reabilitação - ACERTA -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Mãrcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 1.954/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.954/94, da Deputada Maria Elvira, que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
Idosos e Crianças Pobres do Bairro Nacional - ADMICPBNA
-. com sede no Município de Contagem, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, 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 Ng 1.954194
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
Idosos e Crianças Pobres do Bairro Nacional - ADMICPBNA -,
com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores Idosos e Crianças Pobres do Bairro Nacional -
AOMICPBNA - $ com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.956/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.956/94, do Deputado Sebastião Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com sede no
Município de Manhuaçu, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lg 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.956194
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com sede no
Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com
sede no Município de Manhuaçu.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.961/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.961/94, do Deputado Bonifácio Mourão,
que declara de utilidade pública a Associação dos
Voluntários Sociais do Município de Rio Pardo de Minas, com
sede no Município de Rio Pardo de Minas, 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.961194
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários

Sociais do Município de Rio Pardo de Minas, com sede no
Município de Rio Pardo de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Voluntários Sociais do Município de Rio Pardo de Minas,
com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.964194
Comissão de Redação

De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei ng
1.964/94, que declara de utilidade pública o Lar do Idoso
Padre Lino José Correr, com sede no Município de Ituiutaba,
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 art. 270, lg, 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 NQ 1.964/94

a

L]
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Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Padre Lino José
Correr, com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Lar do
Idoso Padre Lino José Correr, com sede no Município de
Ituiutaba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.966/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.966/94. do Deputado Roberto Carvalho,
que declara de utilidade pública a Creche Escola Infantil
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte, 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 art. 270, lg, 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 NQ 1.966/94
Declara de utilidade pública a Creche Escola Infantil São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Escola Infantil São Vicente de Paulo, 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. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.976194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.976/94, do Deputado Célio de
Oliveira. Que declara de utilidade pública a Instituição de
Proteção à Criança Aparecidense, com sede no Município de
Conceição da Aparecida, 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 art. 270, f lg, 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 Ng 1.976/94
Declara de utilidade pública a Instituição de Proteção á

Criança Aparecidense, com sede no Município de Conceição da
Aparecida.



251

 1
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Instituição

de Proteção ã Criança Aparecidense, com sede no Município de
Conceição da Aparecida.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Márcio Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.001/94

Comissão de Redação
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei ng

2.001/94, que declara de utilidade pública a Associação das
Damas de Caridade, com sede no Município de Poços de Caldas,
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 art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 2.001/94
Declara de utilidade pública a Associação das Damas de
Caridade, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Damas de Caridade, com sede no Município de Poços de
Caldas.
Art 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Márcio Miranda.



252

Belo Horizonte, sábado, 20 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA 5728 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 18 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Representações Populares ngs 31/94, da 12a
Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte; e 32 a
37/94, da Procuradoria Regional do Trabalho; e Oficios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.150 a
2.153/94 - Requerimentos ngs 5.422 a 5.424/94 -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Ciência e
Tecnologia e dos Deputados Roberto Amara], Elmiro Nascimento
(3), Jaime Martins (2) e Tarcisio Henriques - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral e
Baldonedo Napoleão - 28 PARTE (ORDEM DO DIA): Ili Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajainar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão-
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Sanes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Robertp
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2g-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

19PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário 'ad hoc", procede

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

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, 1Q-Secretário "ad hoc, lê

a seguinte correspondência:
REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 31/94

Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de Primeira
Instância, encaminhando peças processuais referentes ao
Processo flQ 1.291/93, em curso na 22a JCJ desta Capital, em
que são partes Adeir Alberto Pereira Cruz (reclamante) e
TRANSMETRO (reclamada)- (- A Comissão de Fiscalização

Financeira.)
REPRESENTAÇÃO POPULAR No 32/94

Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo n
1.004/90, em curso na 16a JCJ desta Capital, em que são
partes João Carvalho Pereira (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 33/94
Ofício do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,

encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo ng 2.009/92, em curso na 2a JCJ desta Capital, em

que são partes Soraia de Oliveira Coes e outros
(reclamantes) e TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 34/94
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo n
201/92, em curso na 3a JCJ desta Capital, em que são partes
Marly Peixoto Fernandes e outros (reclamantes) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 35/94
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo flQ 1.981/92, em curso na 24a JCJ desta Capital, em
que são partes Antônio Fernandes Lopes (reclamante) e
TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de Fiscalização
Financeira-)

 REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 36/94
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3 Região,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo nQ 3.029/91, em curso na 16a JCJ de Belo Horizonte,
em que são partes Eliana das Dores Silva Melo (reclamante) e
DER-MO (sucessor da TRANSMETRO) (reclamado). (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 37/94
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Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo nQ 468/92, em curso na ia JCJ desta Capital, em que
são partes Helton de Paula Silva (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

OFÍCIOS
Do Sr. Aécio Neves Cunha, 3g-Secretário da Câmara Federal,
informando, em relação a requerimento do Deputado Ajalmar
Silva (ampliação do montante de recursos previstos no
orçamento da União para 1994 destinados à Superintendência
Regional do INCRA em Minas Gerais), que a matéria foi alvo
de sua maior atenção.
Do Sr. Airson Bezerra Lôcio, Presidente da CODEVASF,
agradecendo a presença do Deputado Roberto Amaral nas
solenidades pela passagem do 20Q aniversário de criação da
Companhia e o apoio que o Estado tem prestado a essa
empresa. (- Anexe-se ao processo da CIPE-São Francisco.)
Do Sr. Alvaro Antônio Melo Machado, Presidente da Fundação
Nacional de Saúde - FNS -, informando que foi efetuada a
liberação de recursos financeiros para Minas Gerais. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Da Sra. Maria Tereza Cândido Pinto, professora do
Departamento de Biologia Geral da UFMG, agradecendo a
presença do Sr. Pedro Garcia como representante desta Casa
no 1 Encontro da Juventude para o Meio Ambiente do Alto São
Francisco.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI NQ 2.150/94
Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade do
Povoado de Bananal de Baixo, com sede no Município de
Tarumi rim.
ArU lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

da Comunidade do Povoado de Bananal de Baixo, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1994.
Raul Messias
Justificação: A Associação da Comunidade do Povoado de
Bananal de Baixo é uma entidade sem fins lucrativos,
funciona em plena atividade há mais de dois anos e seus
diretores são pessoas Idôneas que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam, satisfazendo, pois, os
requisitos da lei que regulamenta a declaração de utilidade
pública de entidades.
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A Associação desempenha as atividades previstas em seu
estatuto de forma transparente, conscientizando, organizando
e assistindo a população do Município de Tarumirim.
Sendo de fundamental importância a aprovação deste projeto,

conto com o apoio dos colegas legisladores.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.151/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais e Comunidade do Córrego Seco, com sede no Município
de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais e Comunidade do Córrego Seco, com sede
no Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Raul Messias
Justificação: A entidade em referência não tem fins
lucrativos, não remunera seus Diretores, que são pessoas
idôneas, e funciona em plena atividade há mais de dois anos.
conforme prevê a legislação em vigor. Desempenha as
atividades previstas em seu estatuto de forma transparente,
conscientizando, organizando e assistindo a população do
Município de Tarumirim, local em que se situa.
Por ser de fundamental importância a aprovação deste
projeto, conto com o apoio dos colegas legisladores a esse
pleito.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.152/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores

Rurais do Povoado do Bananal de Cima, com sede no Município
de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais do Povoado de Bananal de Cima, com
sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Raul Messias
Justificação: A entidade acima referida não tem fins
lucrativos, funciona em plena atividade há mais de dois
anos, e seus diretores são pessoas idóneas que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam,
satisfazendo os requisitos da lei que regulamenta a
declaração de utilidade pública de entidades.
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A Associação desempenha as atividades previstas em seu
estatuto de forma transparente, conscientizando, organizando
e assistindo a população do Município de Tarumirim.
Sendo este projeto de fundamental importância, conto com o
apoio dos colegas legisladores á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.153/94
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade São

Pedro, com sede no Município de Pequeri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Caridade São Pedro, com sede no Município de Pequeri.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1994.
Elmo Braz
Justificação: A Associação de Caridade São Pedro, com sede
no Município de Pequeri, é uma entidade civil de caráter
filantrópico e assistencial que tem por finalidade o
exercício da caridade em seu sentido amplo.
A entidade realiza um trabalho meritório e dedicado e
preenche todos os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública: está em funcionamento há mais de dois
anos, seu estatuto social está devidamente registrado em
cartório e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
Em razão do exposto, esperamos a aprovação deste projeto de
lei pelos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, do
Regimento Interno

REQUERIMENTOS
Ng 5.422/94. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas a que seja reduzida de 18% para 12% a
aliquota do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de
transporte intermunicipal de passageiros no Estado, nas
operações realizadas em estradas não pavimentadas. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
NQ 5.423/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com Elizabeth Resende e Eliana de Lima,
funcionárias do TRE-MG, pelo trabalho exercido em prol da
justiça eleitoral. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.424/94, do Deputado Roberto Carvalho, em que pede

sejam solicitadas ao Governador do Estado informações acerca
dos critérios e dos valores utilizados na distribuição dos
recursos do Programa de Valorização Municipal - PROVAM. (- A
Mesa da Assembléia.)
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COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Ciência e Tecnologia e dos Deputados Roberto Amara],
Elmiro Nascimento (3), Jaime Martins (2) e Tarcisio
Henr i ques -

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

Amara].
O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados:

ocupo esta tribuna para trazer ao conhecimento de todos os
parlamentares e do povo de Minas Gerais matérias abordadas
em reunião de hoje do Consélho de Industrialização - COINO -
que atua junto à Secretaria de Indústria e Comércio. No

mês de julho passado, foram financiados oito projetos
industriais e, hoje, na sua 139 reunião, o COIND aprovou
mais 12 projetos, atendendo a indústrias de várias cidades
de Minas Gerais. Destacaria, aqui, Montes Claros, para onde
foi aprovado projeto da Indústria Brasileira de Moda Ltda.
e, também, projeto da Nansen do Nordeste S.A., gerando, no
primeiro projeto, cerca de 500 novos empregos. A Nansen do
Nordeste S.A. conta um total de 210 empregados e prevê,
nesta ampliação, a contratação de mais 50 empregados.
Queria, também, trazer ao conhecimento da Casa que, desde
ontem, Belo Horizonte está sediando o Seminário
Internacional sobre a América do Sul e o Caribe, em cuja
sessão de abertura estiveram presentes o Or. Enrique
Iglesias, Presidente do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID - e o Governador Hélio Garcia.
Para finalizar, registro que Minas Gerais ocupou lugar de
destaque no jornal "The New York Times", dos Estados Unidos,
que noticiou sobre o seu crescimento econômico ocorrido nos
últimos tempos. Nesse noticiárioé citado o caso da Fiat,
que conseguiu ultrapassar a Ford e a General Motors no
ranking" de maiores construtores de automóveis no Brasil,
menor apenas que a Volkswagen. Registra que a Fiat
representa a face brilhante de uma região menos conhecida do
Brasil, que está apresentando as mais altas taxas de
crescimento industrial da América Latina. A matéria contém
também o seguinte comentário: "este crescimento industrial
conduziu Minas Gerais a ultrapassar o Rio de Janeiro,
alcançando a posição de segunda maior economia estadual,
depois de São Paulo".
Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro que,
ontem o Jornal "Gazeta Mercantil" publicou matéria
destacando acordo operacional assinado entre o BEMGE, o BDMG
e o iCredireal visando viabilizar os financiamentos para
implantação de novas indústrias e expansão de empresas já
instaladas no Estado de Minas Gerais. Pelo acordo, o BEMGE,
em 30 dias, estará com sua carteira de desenvolvimento
estruturada, num trabalho conjunto com o BDMG, cuja carteira
apresenta uma demanda atual de US$230.000.000,00. Esta é a
diretriz emanada do eminente Governador Hélio Garcia em prol
do desenvolvimento do setor industrial de Minas Gerais.
Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo
Napoelão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de registrar, nesta oportunidade, a
minha aprovação a uma iniciativa do Governo do Estado:
nesses últimos dias, foi entregue ás associações
microrregionais dos municípios um número considerável de
máquinas rodoviárias, destinadas à manutenção das estradas
municipais. Embora tenha sido divulgado pela imprensa que
esse ato do Governo pode ser visto como uma medida
eleitoreira, quero dizer que de maneira nenhuma ele deve ser
assim considerado, porque a iniciativa é importantíssima,
grandiosa, acarreta muitos benefícios e envolve um volume
gigantesco de recursos do Estado.
A cessão das máquinas vai atender principalmente a uma das

maiores necessidades dos municípios do nosso interior, pois
é bom ressaltar que um dos mais graves problemas de quase
todas as prefeituras do Estado é a manutenção das estradas
municipais. Sabemos que as estradas são fatores importantes
para o escoamento da produção. Sabemos q ue as comunicações
dependem dessas estradas, sem as quais a produtividade é
ineficiente. Assim, não é resolvido, por si só, o problema
do desenvolvimento econômico, se não se pode contar com as
estradas em boas condições
Muitos municípios do nosso Estado têm uma malha rodoviária
municipal extremamente grande. Há municípios com 500.000km
de estradas municipais para serem mantidas, sem que seus
respectivos Prefeitos tenham condições para isso.
Nitidamente, podemos diagnosticar esse quadro, com dois
problemas principais. Primeiro, o da competência do governo
municipal na manutenção dessas estradas e, segundo, a falta
de recursos financeiros dos municípios para esse
empreendimento. Esse é um dos estrangulamentos graves no
desenvolvimento do nosso interior, o que nos faz lembrar do
Governo de Juscelino kubitschek, que deu importância às
estradas do Brasil, pois, sem as estradas, o nosso Pais, de
dimensão continental, não tem condições de se desenvolver.
Enquanto nossos municípios não priorizarem o tratamento das
estradas, vamos ter um entrave muito grande ao seu
desenvolvimento.
Um dos maiores nomes mundiais no estudo da problemática do

desenvolvimento dos países, o Prof. Alwln Tofler, esteve em
Belo Horizonte, há poucos dias, e disse que, nesta virada de
século, neste momento em que o mundo se prepara para um novo
século e um novo milênio, os países não mais se distinguem
uns dos outros, como desenvolvidos e subdesenvolvidos, nem
como pobres e ricos. Ele classifica essas terminologias como
rasas e insuficientes para descreverem o contexto
internacional. Para Alwin Tofler, os países, neste fim de
século, se classificam como países rápidos e países lentos.
Evidentemente, englobando, nessa expressão, as questões da
Informática, da comunicação instantânea, da velocidade das
decisões e a da velocidade do processo de desenvolvimento do
mundo.
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Nós, quando assistimos, aqui, essas medidas do Governo

Hélio Garcia, mostrando a sua preocupação com a melhoria das
condições das estradas do interior, entendemos que é
merecido o aplauso ao Governador que, mesmo chegando ao
final da sua gestão - tendo encontrado as finanças do Estado
em precariissimas condições, no inicio do seu Governo -
consegue agora colocar à disposição de todos os municípios
do Estado, por intermédio das associações microrregionais de
municípios, uma ajuda expressiva, uma ajuda extraordinária.
Esse vultoso investimento vai atender a uma área altamente
prioritária, que é a das estradas municipais.
Fiz questão de vir aqui, porque a questão municipalista é

sempre prioritária para mim e defendo sempre que é preciso
que os municípios tenham toda a atenção do Governo. Dediquei
muitos anos da minha vida à questão do desenvolvimento dos
municípios de Minas Gerais e tive a honra e o privilégio de
criar o Programa das Associações Microrregionais do nosso
Estado, além das primeiras 14 Associações, envolvendo quase
300 municípios mineiros. Portanto, como criador desse
programa, como municipalista, quero deixar expresso o meu
aplauso ao Governador Hélio Garcia, ao seu Governo, pela
iniciativa brilhante de dar essa extraordinária ajuda aos
municípios de nosso Estado, para minorar o grave problema da
manutenção das estradas municipais.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
l Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a 1çq fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Ciência e Tecnologia - aprovação, na 33çj Reunião Ordinária,
do Requerimento nQ 5.273/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira (Ciente Publique-se-); e pelos Deputados Roberto
Amaral, Líder do 8RD - indicando o Deputado Bernardo
Rubinger, do PTB, como membro da Comissão de Defesa do
Consumidor, em substituição à Deputada Maria Olivia (Ciente.
Cópia às Lideranças. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.); Elmiro Nascimento (3) - falecimento da Sra.
Terezinha das Dores Silva, em Patos de Minas; da Sra. Ana
Violeta Mendonça de Oliveira, nesta Capital; e da Sra. Maria
Piau de Amorim, em Patos de Minas; Jaime Martins (2) -
falecimento do Sr. João Mendes Beirico, em São Sebastião do
Oeste; e da Sra. Patricla Lopes Pardini, em Divinõpolis; e
Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Alexandre Carvalho
Corrêa, em Cataguases (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 295a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada de recomposição de "quorum" existência de
número regimental - Discussão e votaçãode proposições:
Votação, em turno único, do Veto Total é Proposição de Lei
nQ 12.253; manutenção - Votação, em 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 2.016/94; Requerimentos dos Deputados Roberto Amaral
e Agostinho Patrus; deferimento; votação do projeto, salvo
emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas ns 4 a
12, 14 a 19, 33, 35 e 38; aprovação; votação das Emendas flQ5
21 a 23, 29, 34 e 36; rejeição; votação das Emendas ns 3 e
13; rejeição; votação das Emendas ns 1, 2. 28 na forma da
Subemenda nQ 1. 28 e 37; rejeição - Votação, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.323/93; aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1 com a Emenda ng 1 - Questão de Ordem -
Suspensão e Reabertura da Reunião - Discussão, em 2Q turno,
do Projeto de Lei Complementar nQ 27/93; requerimento do
Deputado José Militão; deferimento; votação do projeto,
salvo emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas
flQS 1 a 6; aprovação; questão de ordem - suspensão e
reabertura da reunião; votação dos dispositivos
destacados; rejeição - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 1.158/92; apresentação do Substitutivo ng 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do substitutivo
com o projeto à Comissão de Saúde - Discussão, em lQ turno,
do Projeto de Lei ng 1.565/93; aprovação, na forma do
Substitutivo ng 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Hely Tarquinlo - - Ibrahim Jatob - Ivo José -
Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Renato - kemil Kumaira - Márcio Miranda -
Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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
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palavra. o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 22 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Chamada de Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria a ser
votada exige "quorum' qualificado, a Presidência convoca o
Sr. Secretário para proceder à chamada de recomposição de
quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados,
portanto, há" quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei no 12.253, que torna obrigatória a
realização gratuita, pelo Estado, de exame parasitológico de
fezes e de urina (rotina) em todos os alunos da la à 4a
séries do 1Q grau das escolas da rede estadual de ensino. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutinio
secreto, nos termos do art. 274 do Regimento Interno. Antes,
porém, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem
manter o veto deverão responder 'sim" e os que desejarem
rejeitá-lo deverão responder 'não" Resumindo, "sim" mantém
o veto, 'não" rejeita o veto. Convido para servirem de
escrutinadores os Deputados Célio de Oliveira e Cõssimo
Freitas. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação secreta os seguintes

Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrásio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Hely
Tarquínio - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Renato - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila.
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O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas
na urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; votaram
"não" 8 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei no 2.016/94, do

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os Planos de Carreira
dos Servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nos 1 a 4, que apresentou. A
Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação
com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Justiça, e 5 a 18,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 4, da
Comissão de Justiça, e 5 a 18, da Comissão de Administração
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão
de Administração Pública, que opina pela aprovação das
Emendas nos 19, 28 na forma da Subemenda no 1, 33, 35, 37 e
38, que apresentou, e pela rejeição das Emendas nos 21 a 23,
29, 34 e 36, ficando prejudicadas as Emendas nos 20, 24 a 27
e 30 a 32.
- Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados Roberto Amaral,
que requer votação destacada das Emendas nos 3 e 13 ao
Projeto de Lei no 2.016/94, e Agostinho Patrus, que requer
votação destacada das Emendas nos 1, 2. 28 na forma da
Submenda no 1 e 37. A Presidência defere os requerimentos,
em conformidade com o inciso XVII do art. 244 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 nos 4 a 12, 14 a
19, 33, 35 e 38, que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam queiram permanecer como estão. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas nos 21 a 23. 29,
34 e 36, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como estão. (- Pausa). Rejeitadas.
- A seguir, são submetidas a votação e rejeitadas,

regimentalmente, as emendas e a subemenda destacadas, objeto
dos requerimentos dos Deputados Roberto Amaral e Agostinho
Patrus.
O Sr. Presidente - Está, portanto, aprovado o projeto com
as Emendas nos 4 a 12, 14 a 19. 33, 35 e 38 ficando
prejudicadas as Emendas nos 20,24 a 27 e 30 a 32. A Comissão
de Fiscalização Financeira.
Votação, em IQ turno, do Projeto de Lei no 1.323/93, do

Deputado Tarcísio Henriques, que dispõe sobre a concessão de
vale-transporte e vale-alimentação a todos os servidores
públicos estaduais. A Comissão de Justiça perdeu prazo para
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emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública, e com a
Emenda no 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
rejeição da Emenda ng 2. Em votação, o Substitutivo nQ 1,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam queiram permanecer
como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda no 2, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei no 1.323/93 na forma do Substitutivo no 1,
com a Emenda no 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, solicito a
suspensão da reunião por 10 minutos, para que possamos
entrar em acordo sobre a votação da matéria constante na
pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a solicitação do Deputado
Sebastião Helvécio, esta Presidência vai suspender os
trabalhos por 10 minutos. Estão suspensos nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar ng
27/93, da Procuradoria-Geral de Justiça, que estabelece a
organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lo turno, com as Emendas nos 1 a 6, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento
do ilustre Deputado José Militão, que requer a votação
destacada dos incisos II e III do art. 67, XIV e XV do art.
69 e do 2o do art. 3o A Presidência defere o
requerimento em conformidade com o inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votações nominais e aprovados,
regimentalmente, o projeto, salvo emendas e destaques, e as
Emendas nos 1 a 6, com 41 votos a favor.
- Respondem "sim" às chamadas de votação nominal os

seguintes Deputados:
Elrniro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -Cõssimo
Freitas - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquínio - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
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Rannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Renato - Márcio Miranda - Maria Olivia -
Mauri Torres - Milton Sailes - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques e Wanderley Ávila.

Questão de Ordem
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, pediria a

suspensão dos nossos trabalhos por 5 minutos, para entrarmos
em acordo sobre a votação da matéria.

Suspensão da Reunião
Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos
por 5 minutos, até que os entendimentos necessários sejam
realizados. Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A

Presidência vai submeter a votação, cada um por sua vez, os
Incisos II e III do art. 67; os incisos XIV e XV do art.
69; e o f 2Q do art. 3. Solicito ao Sr. Secretário,
Deputado Sebastião Helvécio, que proceda às chamadas dos
Deputados. Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado
Sebastião Helvéclo.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "não" ás chamadas de votação nominal os

seguintes Deputados:
José Militão - Rémolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus- Aflton.
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro
- José Renato - Kemil kumalra - Márcio Miranda - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram 'não" 42 Deputados, portanto,
estão rejeitados os incisos e o parágrafo objeto de
destaques. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei Complementar flQ 27/93 com as Emendas ns 1 a 6,
ficando rejeitados os incisos II e III do art. 67, XIV e XV
do art. 69 e o f 2g do art. 3. A Comissão de Redação.
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.158/92, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, Que dispõe sobre a política
estadual de saneamento básico. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a
4, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela sua
aprovação com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão de Justiça,
e 5, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 4. da
Comissão de Justiça; nQ 5, da Comissão de Saúde, e ns 6 e
7, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.



- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO NQ.l AO PROJETO DE LEI Ng 1.158/92

Dispõe sobre a política estadual de saneamento básico e dá
outras providências.

Capitulo 1
Da Política Estadual de Saneamento Básico

Seção 1
Das Disposições Preliminares

Art. lg - A política estadual de saneamento básico visa a
assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade
ambiental urbana e rural
Art. 2Q - Para efeitos desta lei, consideram-se:
- salubridade ambiental como o conjunto de condições

propicias á saúde da população urbana e rural, no que se
refere à existência de meios capazes de prevenir a
ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem
como a promoção de condições mesolõgicas favoráveis ao pleno
gozo da saúde e do bem-estar;
II - saneamento básico como o conjunto de ações, serviços e

obras que visam a alcançar níveis crescentes de salubridade
ambiental por meio de:
a) abastecimento de água em quantidade suficiente para
assegurar a higiene adequada e o conforto, com qualidade
compatível com os padrões de potabilidade;
b) coleta e disposição ade q uada dos esgotos sanitários;
c) coleta, reciclagem e disposição adequada dos resíduos

sólidos;
d) drenagem de águas pluviais;
e) controle de roedores, de insetos, de helmintos, de

outros vetores e de reservatórios de doenças transmissiveis.
Art. 3Q - A execução da política estadual de saneamento
básico, disciplinada nesta lei, condiciona-se aos preceitos
consagrados pela Constituição do Estado e atenderá aos
seguintes princípios:

- direitos de todos ao saneamento básico;
II - autonomia do município no que se refere à organização

e à prestação de serviços de saneamento básico, nos termos
do art. 30, V, da Constituição Federal;
III - participação efetiva da sociedade, por meio de suas

entidades representativas, na formulação das políticas, na
definição de estratégias e na fiscalização e controle das
ações de saneamento básico;
IV - subordinação das ações de saneamento básico ao

interesse público, de forma a se cumprir sua função social,
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 4 - A política estadual de saneamento básico será
elaborada e executada com a participação efetiva dos órgãos
públicos e da sociedade, levando-se em conta, especialmente:

- a coordenação e a integração das políticas, dos planos,
dos programas e das ações governamentais de saneamento
básico, saúde, meio ambiente, recursos hídricos,
desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do
solo;
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II - a atuação integrada dos órgãos públicos municipais,
estaduais e federais do setor de saneamento básico;
III - as exigências e as características locais, a

organização social e as demandas socioeconõmicas da
população;
IV - a preservação e a melhoria da qualidade da agua, com
adoção das bacias hidrográficas como unidades de
planejamento;
V - a adoção de mecanismos que propiciem à população de
baixa renda o acesso aos serviços de saneamento básico;
VI - o incentivo ao desenvolvimento cientifico, à
capacitação tecnológica e à formação de recursos humanos na
área de saneamento, assim como a busca de alternativas
adaptadas às condições de cada local
VII - a promoção de programas de educação ambiental e
sanitária, com ênfase em saneamento básico;
VIII - a adoção do processo de planejamento como requisito
para as ações de saneamento básico;
IX - a adoção de indicadores e parãmetros sanitários,

epidemiolõgicos e do nível de vida da população como
norteadores das ações de saneamento básico;
X - a implantação prévia de serviços adequados de
saneamento básico em áreas de assentamento populacional
XI - a solução dos problemas de saneamento básico em áreas

urbanas faveladas e em outras de urbanização irregular;
XII - a adequação dos sistemas de saneamento básico já
implantados ou em implantação às normas de preservação do
meio ambiente;
XIII - a implantação de ações permanentes de avaliação,
proteção, melhoria e recuperação dos sistemas de saneamento
básico;
XIV - a solução das questões relativas à disposição
sanitária adequada dos esgotos e demais resíduos urbanos;
XV - o incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos

urbanos;
XVI - a realização de pesquisa e a divulgação sistemática

de estudo para a solução dos problemas de saneamento básico.
Art. SQ - O Estado realizará programas Conjuntos com os
municípios, mediante convênios de mútua cooperação, de
assistência técnica e de apoio institucional, com vistas a:

- assegurar a implantação, a ampliação e a administração
eficientes dos serviços de saneamento básico de interesse
local e de competência do município;
II - implantar progressivamente o modelo gerencial

descentralizado, capacitando as administrações municipais
para a gestão de suas ações, por meio, prioritariamente, do
treinamento e da formação de recursos humanos;
III - promover a organização, o planejamento e a execução

das funções públicas de saneamento básico de interesse comum
nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas ou em
outras regiões onde a ação comum se fizer necessária,
resguardada a autonomia do município.
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Art. 6g - O Estado assegurará condições para a implantação,
a operação e a administração dos serviços de saneamento
básico prestados por seus órgãos competentes.
Art. 7Q - Os agentes prestadores de serviço de saneamento
básico ficam obrigados a divulgar as planilhas de custos dos
serviços e de composição tarifária.

Capitulo II
Do Sistema de Saneamento básico

Art. 8 - A política estadual de saneamento básico contará,
para a execução das ações dela decorrentes, com o Sistema
Estadual de Saneamento básico.
Art. g -0 Sistema Estadual de Saneamento Básico é o
conjunto de agentes 4stitucionais que, no âmbito de suas
competências, atribuições, prerrogativas e funções, se
integram, de modo articulado e cooperativo, para a
formulação das políticas, para a definição de estratégias e
para a execução das ações de saneamento básico
Art. lo - Fica instituído o Plano Estadual de Saneamento
Básico - PESB -, destinado a articular, integrar e coordenar
recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros.
Parágrafo único - O PESB é o instrumento hábil para

orientar a aplicação dos recursos financeiros do Estado em
saneamento básico.
Art. 11 - O PESB será quadrienal e conterá, entre outros,

os seguintes elementos:
- avaliação e caracterização da situação da salubridade

ambiental no Estado por meio de indicadores sanitários,
epidemiolõgicos e ambientais;
II - objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante

planejamento integrado, baseado em outros planos setoriais e
regionais;
III - metas de curto e médio prazos;
IV - identificação dos obstáculos de natureza político-
institucional, legal, econômico-financeira, administrativa,
cultural e tecnológica que se interponham â consecução dos
objetivos e das metas propostas;
V - estratégias e diretrizes para a superação dos

obstáculos identificados;
VI - caracterização e quantificação dos recursos humanos,
materiais, tecnológicos, institucionais e administrativos
necessários á execução das ações propostas;
VII - cronograma de execução das ações formuladas;
VIII - definição dos recursos financeiros necessários, das
fontes de financiamento e do cronograma de aplicação.
Art. 12 - O PESB será atualizado anualmente, com base:

- na avaliação dos quadros sanitário e epidemiológico do
Estado;
II - na avaliação do cumprimento dos programas previstos.

l Q - As avaliações serão elaboradas a partir das regiões
ou sub-regiões em que o Estado for dividido para fins de
saneamento e publicadas pelo Conselho Estadual de Saneamento
Básico - CESB - até o dia 30 de abril de cada ano.

- A atualização de que trata o caput' deste artigo
será realizada com vistas a possíveis ajustes dos programas,
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dos cronogramas de obras e de serviços e das previsões
financeiras e orçamentárias.
Art. 13 - O projeto de lei relativo ao PESB, ouvido o CESB,
será encaminhado à Assembléia Legislativa pelo Governador do
Estado até o dia 30 de junho do primeiro ano de seu mandato.

Capitulo Itt
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14 - Lei especifica disporá sobre o Fundo Estadual de
Saneamento Básico - FESB -, que tem por objetivo financiar
exclusivamente, isolada ou complementarmente, as ações de
saneamento básico.
Art. 15 - Os órgãos e as entidades estaduais da área de
saneamento básico serão reorganizados para atender ao
disposto nesta lei.
Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de agosto de 1994.
Romeu Queiroz
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foi apresentado ao projeto o Substitutivo ng 1,
do Deputado Romeu Queiroz. Nos termos do 2Q do aru 195 do
Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto á
Comissão de Saúde, para que emita seu parecer.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.565/93, do
Deputado João Batista, que torna obrigatória a coleta e o
tratamento de resíduos sólidos para fim de reciclagem nas
cidades mineiras com mais de 20 mil habitantes e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo ng
1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
rejeição do projeto, bem como do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo ng 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Está, portanto, aprovado, em
lg turno, o Projeto de Lei ng 1.565/93 na forma do
Substitutivo ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 179 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia três de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado.
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Côssimo Freitas e Geraldo Rezende (este substituindo ao
Deputado Roberto Luiz Soares, por indicação da Liderança do
BRD). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
Deputados presentes. Em seguida, a Presidência comunica o
recebimento do "Jornal da UFV", publicado pela Universidade
Federal de Viçosa, e do informativo "Florestas" jornal de
integração dos empregados da empresa Florestas Rio Doce S.
A., e informa que as citadas publicações se encontram à
disposição dos parlamentares Logo após, o Presidente passa
à segunda parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia,
e faz a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n
1.960/94, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto.
no 2Q turno, com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Ciência e Tecnologia, aprovadas no lQ turno. Após, esclarece
que, até o encerramento da fase de discussão, podem ser
apresentadas emendas, conforme o disposto no art. 196 do
Regimento Interno. Submetido a discussão e votação, é O
parecer aprovado na forma apresentada. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos colegas,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994
Ibrahlm Jacob, Presidente - Ermano Batista - Gilmar

Machado.
ATA DA 134a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA cosIssÃo DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia nove de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Marcos Helénlo,
Ailton Vilela . Agostinho Patrus (substituindo os dois
últimos aos Deputados Baldonedo Napoleão e José Renato,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD) e Hely
Tarquinio (substituindo o Deputado João Marques, por
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
tem por finalidade apreciar a pauta e, logo após, lê o
Oficio nQ 250/94, do DER-MG, em resposta ao Requerimento n
5.299/94, do Deputado Roberto Amaral. A seguir, comunica
que, por decisão das Lideranças desta Casa, as reuniões
ordinárias das comissões, que ocorrem às terças e quintas-
feiras pela manhã, serão remanejadas para as terças e
quartas-feiras à tarde. Prosseguindo, o Presidente
distribui, no 2Q turno, ao Deputado Roberto Amaral, o
Projeto de Lei Complementar no 24/93, do Governador do
Estado, e redistribui os Projetos de Lei ns 1.561/93, do

a

LI
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Deputado Hely Tarquinio, ao Deputado Ailton Vilela, e
1.545/93, de sua autoria, ao Deputado Agostinho Patrus,
ambos no lQ turno. Redistribui, também, ao Deputado Marcos
Helénio as Representações Populares ns 5, 6, 7 e 8/94.
Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral emite
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar ng 24/93 e do Projeto de Lei n
1.756/93, ambos no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Ainda com a palavra, o
Deputado Roberto Amaral emite parecer, mediante o qual
conclui pela rejeição do Projeto de Lei nQ 1.434/93 no lQ
turno. Submetido o referido parecer a discussão, o Deputado
Marcos Helênio requer vista da matéria, a qual é concedida
pela Presidência. O Deputado #ílton Vilela emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.561/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo
após, em virtude da apreciação do Projeto de Lei n
1.545/93, do Deputado Célio de Oliveira, este passa a
Presidência ao Deputado Roberto Amaral Com a palavra, o
Deputado Agostinho Patrus emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto supracitado na forma do
Substitutivo ng 1. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos, o
Deputado Célio de Oliveira passa a palavra ao Deputado
Marcos Helênlo, que emite pareceres, mediante os quais
conclui pelo envio à Mesa das Representações Populares nQs
5, 6. 7 e 8/94, para conhecimento do Plenário, tendo em
vista que o respectivo processo já foi remetido aos órgãos
competentes para investigação e julgamento das
irregularidades. Colocados em discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária a se realizar ás 21h15mln,
neste mesmo dia, no Plenarinho 1, com a finalidade de se
apreciar o Parecer para 2g Turno do Projeto de Lei
Complementar nQ 27/93, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
estabelece a organização do Ministério Público e dá outras
providências; determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio - Roberto

Amaral - Hely Tarquínio.
ATA DA 86a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia nove de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Maria Olivia, Francisco Ramalho e Márcio Miranda
(este substituindo ao Deputado José Maria Pinto, por
indicação da Liderança do PP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente. Deputada
Maria Olivia, declara aberta a reunião e solicita ao
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Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidente distribui ao
Deputado Márcio Miranda os Projetos de Lei ns 186/91;
1.453, 1.454, 1.508, 1.572, 1.681, 1.684, 1.688, 1.693,
1.748, 1.773, 1.774, 1.785, 1.793, 1.797 e 1.799/93; 1.821,
1.880, 1.892. 1.894, 1.896. 1.897 e 1.898/94 e ao Deputado
Francisco Ramalho os Projetos de Lei nQ5 1.901, 1.902,
1.903. 1.905, 1.906, 1.908, 1.909, 1.926, 1.933, 1.934,

1.935, 1.938, 1.941, 1.946, 1.948, 1.951, 1.954, 1.956,

1.961, 1.964, 1.966, 1.976 e 2.001/94. Passa-se à 2a parte
da reunião, sendo discutidas e votadas, nesta fase, as
proposições de deliberação conclusiva das Comissões. O
Deputado Márcio Miranda emite pareceres sobre os Projetos de
Lei ns 186/91. 1.453, 1.454, 1.508, 1.572. 1.681, 1.684,
1.688, 1.693, 1.748, 1.773, 1.774, 1.785, 1.793, 1.797,
1.799, 1.880, 1.892, 1.894, 1.896. 1.897 e 1.898/94, nos
quais conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Autora do Projeto de Lei nQ 1.821/93, a Deputada
Maria Olivia passa a Presidência ao Deputado Francisco
Ramalho. Com a palavra, o Deputado Márcio Miranda emite
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.821/93, que,
submetido a discussão e votação, é aprovado. Reassumindo a
direção dos trabalhos, a Deputada Maria Olivia concede a
palavra ao Deputado Francisco Ramalho, que emite pareceres
sobre os Projetos de Lei ns 1.901, 1.902, 1.903, 1.905,
1.906, 1.908, 1.909, 1.926, 1.933, 1.934, 1.935, 1.938,
1.941, 1.946, 1.948, 1.951, 1.954, 1.956, 1.961, 1.964,
1.966, 1.976 e 2.001/94, nos quais conclui pela aprovação
das matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Baldonedo Napoleão - Cóssimo

Freitas.
ATA DA 135a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As vinte e uma horas e quinze minutos do dia nove de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
José Renato, Jaime Martins e Gilmar Machado (substituindo
este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança
do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece ter a reunião a finalidade de se
apreciar, no 2Q turno, o parecer do relator sobre o Projeto
de Lei Complementar nQ 27/93, que estabelece a organização
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do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça.
Encerrada a lià parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita ã apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto Amara], que
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
nQ 27/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, com
as Emendas rias 1 a 6. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Francisco Ramalho - Marcos

Helénio - Jaime Martins.
ATA DA 94g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia dez de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Jorge
Eduardo, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência distribui ao Deputado Adelmo Carneiro Leão a
correspondência recebida e pede a assessoria que analise a
data de realização dos três fóruns técnicos solicitados:
saúde dos trabalhadores, infecção hospitalar e portadores de
deficiência. A seguir, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo emite
parecer favorável à aprovação, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.353/93 com a Emenda ng 1. Submetido a discussão e
votação , é o projeto aprovado. Prosseguindo, a Presidência
comunica que a reunião tem por finalidade ouvir os Srs.
Mário Pacheco, Secretário da Habitação em exercício, e
Washington Modesto Pires, Prefeito Municipal de Ribeirão das
Neves, sobre a situação das famílias desabrigadas que se
encontram acampadas na Praça Afonso Arinos, convida o Sr.
Mário Pacheco a tomar assento à mesa e participa a presença
do seu assessor, Cel. Leone Afonso Silveira, bem como
informa que o Prefeito de Ribeirão das Neves, Sr. Washington
Modesto Pires, oficialmente convidado pela Comissão, não
mandou representante nem justificou a ausência. Ato
continuo, a Presidência passa a palavra ao Sr. Mário
Pacheco, que faz a leitura de oficio recebido do
Superintendente Regional do INCRA, Sr. Geraldo Resende,
dando noticia de um movimento de ocupação da Fazenda
Misonguê, em Ribeirão das Neves, apresenta as alternativas
Propostas pelo Governo para o assentamento de famílias de
baixa renda e enfatiza que o Governo requer atuação conjunta
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dos poderes públicos envolvidos. A Presidência passa a
palavra à Sra. Rosângela Simões Silva, representante do
Bairro Maria Helena, que expõe a situação dos sem-casas,
solicitando medidas urgentes para a solução do problema.
Participam dos debates todos os parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Márcio Miranda - Adelmo Carneiro

Leão.
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Belo Horizonte. terça-feira, 23 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 19 DE AGOSTO DE 1994

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 9h16min, comparecem os seguintes Deputados:
Roberto Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Antônio Fuzatto - Clêuber Carneiro - Elisa Alves - Ivo
José - Kemil Kumaira - Maria Elvira - Ronaldo Vasconcel los.

Falta de "Quorum"
O-Sr. Presidente (Deputado Melro Carneiro Leão) - A lista
de comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 22, às 20 horas.

ATA DA 2969 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.605/93 -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.561/93;
aprovação na forma do vencido em lQ turno - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 12.277;
encerramento da discussão; Requerimento do Deputado Roberto
Amara]; deferimento - Questão de ordem; chamada para
recomposição de número regimental; existência de "quorum"
para discussão - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.545/93; encerramento da discussão - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei nQ 1.756/93; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Benõ Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahirn Jacob - Jaime Martins -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Milton Salles
- Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queloz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Wanderley Avila.



O Sr. Presidente (Deputado José Ferra) - 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. 2g-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

18 PARTE
Ata

- O Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

28 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em lg turno • do Projeto de Lei nQ 1.605/93, da
Comissão de Defesa do Consumidor, que dá nova redação ao
art. 11 da Lei nQ 977, de 17/9/27, que institui a Caixa
Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria de Trânsito e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Defesa do
Consumidor opinou pela aprovação do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Defesa Social para
que fosse emitido parecer sobre o Substitutivo nQ 1, que foi
retirado pelo autor. Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Defesa Social
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.561/93, do
Deputado Hely Tarquinio, Que estabelece diretrizes para a
cooperação técnico-financeira entre o Estado e os consórcios
administrativos Intermunicipais de saúde e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei ng 1.561/93 na forma do vencido em iQ turno.
A Comissão de Redação.
Discussão, em turno Único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei nQ 12.277, que dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto ao § 3Q do art. 4,
ao inciso IX do art. 18 e aos arts. 20 e 29; e pela rejeição
do veto aos arts. 11 e 12 e ao inciso II do art. 25. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem á Mesa requerimento do ilustre Deputado
Roberto Amaral, em que, na forma regimental, solicita a
votação destacada do veto ao art. 29 da Proposição de Lei ng
12.277. A Presidência defere o requerimento, em conformidade
com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, essa é uma
proposição de lei Importante, oriunda de projeto do Deputado
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Roberto Amaral. Queremos discutir o veto a ela e, tendo em
vista que não há "quorum" para votação destacada,
solicitamos á Presidência que proceda à recomposição de
"quorum"
o Sr. Presidente - É regimental o pedido. Esta Presidência
solicita ao ilustre Deputado Bernardo Rubinger que proceda à
chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.
Portanto, não há"quorum" para votação, mas o há para
discussão.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.545/93, do

Deputado Célio de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Ijaci. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo
flQ 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.756/93. do
Deputado Agostinho Patrus, que cria o Programa Mineiro de
Apoio e Orientação Técnica à Construção, Reforma e Melhoria
de Moradias para Famílias de Baixa Renda - PROMORAR. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 17, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, ás
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA ABERTURA DO CICLO DE DEBATES "ELEIÇÕES 94°,
REALIZADA

NO DECORRER DA 5639 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE AGOSTO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Renato
SUMARIO: Designação de comissão - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente, do
jornalista João Bosco Martins Salles, do Sr. José Alencar e
do Deputado Bonifácio Mourão - Designação do coordenador -
Palavras do coordenador - Debates.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Esta Presidência
nomeia os Deputados Tarcísio Henriques, Sebastião Costa e
Ambrósio Pinto para, em comissão, introduzirem neste recinto
o Dr. José Alencar, candidato a Governador do Estado pelo
PMDB.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
convidar a tomar assento á Mesa os Exmos. Srs. Dr. José
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Alencar, candidato ao Governo do Estado pelo PMDB;
jornalista João Bosco Martins Salles, Presidente do CEPO;
jornalista Ariosto da Silveira, ex-Presidente do CEPO e
Editor de Política do Jornal "Diário da Tarde"; e Deputado
Bonifácio Mourão, Líder do PMDB na Assembléia Legislativa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a
receber o Dr. José Alencar, candidato ao Governo do Estado
pelo PMDB, na abertura do Ciclo de Debates Eleições 94,
promovido por esta Assembléia e pelo Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - CEPO.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Dr. José Alencar, candidato ao Governo do Estado
de Minas Gerais pelo PMDB; Exmo. Sr. João Bosco Martins
Salies, DD. Presidente do CEPO; Exmo. Sr. Arlosto da
Silveira, coordenador destes debates; meu caro colega e
companheiro de Assembléia. Deputado Bonifácio Mourão, Líder
do PMDB nesta Casa; Srs. Deputados; minhas senhoras e meus
senhores; autoridades civis e militares; na qualidade de
Presidente desta Casa, temos a satisfação de abrir o Ciclo
de Debates Eleições 94, com os candidatos ao Governo do

Estado de Minas Gerais, promovido pela Assembléia

Legislativa e pelo Centro de Cronistas Políticos e

Parlamentares de Minas Gerais - CEPO.
Sobre a democracia, muito já se comentou através dos tempos
e muito ainda há de se comentar enquanto os homens viverem
em sociedade. Democracia, entre outras coisas, significa a
busca incessante do senso comum. Na macropolítica, Isto se
traduz pela vontade manifesta da maioria na condução dos
negócios públicos. Este processo, simples na sua análise,
mas complexo em sua execução, começa inegavelmente na
escolha dos governantes, aqueles que terão sobre seus ombros
a responsabilidade de representar a vontade geral no difícil
mister de administrar o aparelho do Estado.
Ao assumirmos a Presidência desta Casa, adotamos corno

compromisso prioritário de nossa administração o empenho de
levar o povo a ter uma participação mais efetiva no processo
político do nosso Estado, fazendo com que a Assembléia
Legislativa abra todos os canais possíveis de arregimentação
popular. O ponto mais alto deste objetivo foi consumado na
realização das audiências públicas regionais, coroadas de
pleno êxito. O esforço, porém, de fazer a Assembléia chegar
ao povo, para que nele se integre como peça dinãmica da vida
política do Estado, não se esgota nas propostas populares
para a elaboração do orçamento do Estado; tem continuidade
em outras formas de participação promovidas pelo Poder
Legislativo mineiro; seminãrios, simpósios, ciclos de
estudos, etc.
Dentro desta filosofia de ação política, não poderia, pois,

a Assembléia Legislativa de Minas Gerais se esquivar de uma
presença mais efetiva no pleito eleitoral que se avizinha,
de importância fundamental para o País e o Estado.
Entre outros cargos importantes a serem preenchidos,
caberá, mais uma vez, ao povo de Minas Gerais escolher o
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nome daquele que deverá ser o Governador de todos os
mineiros pelos próximos quatro anos. Trata-se de um ato de
grande responsabilidade cívica, do qual nenhum cidadão pode
se alienar; pelo contrário, deve se posicionar de forma
consciente e responsável
A Assembléia de Minas, ciente de seu papel no grave momento
histórico que vivemos, associada ao Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares, houve por bem promover o Ciclo de
Debates Eleições 94, com a presença dos candidatos à mais
alta magistratura de nosso Estado, o qual temos a honra de
inaugurar nesta oportunidade.
A iniciativa, não temos dúvida ao afirmar, e das mais
importantes para o aperfeiçoamento do processo eleitoral em
Minas, pois valoriza o principio da livre opção do cidadão e
contribui para aprimorar a transparência que deve nortear as
suas preferências na escolha dos ocupantes de cargos
representativos.
Está programado o comparecimento dos candidatos ao Governo

de Minas. Cada qual deverá, no dia de sua apresentação,
expor seu respectivo projeto administrativo, para
conhecimento público, devendo a seguir se colocar à
disposição daqueles que desejarem sabatiná-lo para melhor
conhecer sua posição diante da problemática político-
administrativa do nosso Estado.
Esperamos, com a promoção deste evento, contribuir, de
forma despretensiosa, para que o eleitor mineiro conheça
melhor os postulantes ao governo de seu Estado, podendo
desta maneira exercer, de forma consciente, o direito do
voto e escolher aquele que, segundo seu julgamento, possuir
as melhores condições para dar ao povo de Minas uma
administração voltada para o desenvolvimento, o bem-estar e
• felicidade.

Palavras do Jornalista João Bosco Martins Salles
O Sr. Presidente - Neste instante, temos o prazer de passar
• palavra ao jornalista João Bosco Martins Salles,
Presidente do CEPO.
O Sr. João Bosco Martins Sanes - Exmo. Sr. Deputado José
Ferraz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. José Alencar, candidato ao
Governo do Estado pelo PMDB; Exmo. Sr. Ariosto da Silveira,
meu companheiro e coordenador dos debates; Exmo. Sr.
Deputado Bonifácio Mourão, Líder do PMDB na Assembléia
Legislativa; Srs. Deputados, demais autoridades, meus
senhores, minhas senhoras, o debate de idéias, no seu
sentido mais amplo, é fundamental para a sobrevivência da
democracia. Sem o debate de suas propostas, de seus projetos
e sonhos, o homem ficaria aprisionado no seu próprio
passado, sem poder avançar rumo ao novo. O passado é
referência para um futuro melhor, e o debate entre homens
que almejam representar o seu povo é a certeza de que este
povo saberá escolher o que entende ser o ideal para o
Presente- Democracia sem discussão sincera das propostas
daqueles que querem nos representar não é democracia.
Defender seus pensamentos é direito sagrado de todo o ser
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humano. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais e o Centro
de Cronistas Políticos e Parlamentares abrem hoje um ciclo
de debates para que o povo mineiro possa votar com a
consciência tranqüila de que estará fazendo a melhor
escolha. Isto por acreditarem na importância da exposição
das idéias daqueles que postulam ocupar a cadeira de Milton
Campos, bias Fortes, Magalhães Pinto, Israel Pinheiro,
Rondon Pacheco, Aureliano Chaves, Francelino Pereira,
Tancredo Neves e Hélio Garcia.
Quando os Deputados desta Casa Legislativa abrem espaço
para que a população tenha acesso às propostas dos
candidatos ao Governo de Minas, toda a sociedade destas
Gerais só pode aplaudir tal iniciativa. E, nós, do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares, temos certeza de que
este ciclo de debates irá, de forma inequívoca, contribuir
para que tenhamos no Palácio da Liberdade um homem
comprometido com os ideais de Minas, comprometido com a
honra, com a honestidade e com o espírito empreendedor deste
povo mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Alencar
o Sr. presidente - Neste momento, a Presidência tem o
prazer de passar a palavra ao Or. José Alencar, nosso
convidado, para abertura do ciclo de debates.
O Sr. José Alencar* - Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, DO.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Exmo. Sr. jornalista João Bosco Martins Salles, DO.
Presidente do CEPO; Exmo. Sr. jornalista Ariosto da
Silveira, ilustre coordenador dos debates desta solenidade;
Exmo. Sr. Deputado Bonifácio Mourão, Líder do nosso partido,
o PMDB, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Srs. Deputados, Srs. Vereadores, senhores candidatos de
vários partidos aqui presentes, cumprimento-os a todos, na
pessoa do companheiro Oálton Canabrava, que é candidato do
nosso partido a suplente de Senador, na chapa do nosso
candidato, Tarcisio Delgado, minhas senhoras e meus
senhores, jovens aqui presentes, é realmente excepcional a
honra que me cabe de participar, hoje, desta histórica
sessão da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na
condição de candidato a Governador do Estado pelo PMDB. Nós
aqui vimos para abrir o programa de debates que esta Casa
toma a iniciativa de realizar com todos os candidatos
postulantes ao Governo de Minas. Primeiramente, cabe uma
palavra de congratulação com a Assembléia Legislativa, na
pessoa do seu ilustre Presidente, nosso caríssimo e eminente
amigo Deputado José Ferraz, porque é realmente louvável o
fato de, em ocasiões como esta, a Assembléia abrir a todos
os Deputados e a todos os homens de responsabilidade de
Minas a oportunidade paraque conheçam os candidatos ao
Governo. O programa prevê a apresentação do projeto de
governo. E claro que todos os candidatos que aqui vierem
irão, naturalmente, falar sobre o seu programa. O programa
de governo é um trabalho extenso, cuidadoo. O nosso, por
exemplo, contempla o diagnóstico, as diretrizes e a
estratégia. Não vou lê-]o, entretanto, por ser muito
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extenso. É um programa bastante sério. Há uma equipe
primorosa á sua frente. Nós não podemos, entretanto, deixar
de dar uma idéia do que seja ele, que será totalmente
conhecido por todos os mineiros, no decorrer desse periodo
de dois meses em que teremos a oportunidade para falar sobre
tal programa, nos horários gratuitos de televisão e radio e
por ocasião de entrevistas e debates como este.
Nós acreditamos que as soluções dos principais problemas de

Minas e do Brasil são simples. Muitas pessoas pensam que,
quando falamos em soluções, estamos subestimando os
problemas. Mas não acreditamos em soluções complicadas e
complexas, pois acabam não sendo soluções. Gostaria que
vocês me permitissem ler apenas uma introdução dos nossos
trabalhos. (- Lê:)
- Â matéria lida não foi entregue pelo orador.
O desemprego, meus amigos, é o que há de mais cruel, é o
que mais judia da pessoa humana. O desemprego destrói a
personalidade do cidadão perante sua esposa, perante seus
filhos. O cidadão chega a sua casa e tem que revelar para a
esposa e os filhos que está desempregado. No primeiro
momento, ele ameniza o quadro dizendo que, de fato, nem tão
bom era aquele emprego. Segundo: ele também conta para a
mulher e para os filhos que não foi só ele quem foi
despedido; a empresa, na verdade, dispensou 200, 300
empregados. Terceiro, ele diz assim: 'Mas eu recebi o Fundo
de Garantia e recebi também uma indenização; tenho uns
trocados, algum dinheiro pela primeira vez na minha vida.
Gostaria de proporcionar a você e aos nossos filhos uma
visita aos parentes. Há quanto tempo você deseja visitar os
pais, levar os filhos para ficarem uns dias com a sua mãe,
com o seu pai?" São palavras que procuram consolar a mulher
naquele momento de angústia que está vivendo. E vão fazer as
tais visitas aos parentes. Os parentes os recebem com
festas. O tempo passa. Uma semana, duas semanas... E hora de
voltar para casa. As aulas vão recomeçar, as crianças têm
que se matricular e eu tenho que arranjar outro emprego.
"Então, voltam para casa. Ele pega o jornal de domingo, lê
os pequenos anúncios e sai na segunda-feira confiante de que
vai arranjar emprego. Volta à tarde. E o primeiro dia. Vem o
segundo dia, a primeira semana, a segunda semana. A mulher e
os filhos já estão esperando por ele na porta Ele volta, e
nada. A própria mulher, que o ama, e os filhos, que também o
amam, começam a duvidar: 'Quem sabe ele fez alguma coisa
errada no primeiro emprego e as informações a seu respeito
não são boas, por isso não consegue um novo emprego?" Qual
nada, ele é uma boa pessoa. Entretanto, ele próprio começa a
pensar: 'Meu Deus, será que tem alguém dando informações
contra mim onde eu trabalhava?' E começa, portanto, a ter a
sua personalidade destruida perante a mulher e os filhos.
Não há nada mais cruel do que o desemprego, meus amigos.
Dai, a razão de um programa de governo em Minas ou no Brasil
que retome o desenvolvimento, que gere oportunidades para
que o homem se realize.
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O Brasil e Minas Gerais não são apenas os belíssimos e
riquissimos territórios que possuem; são, antes, o seu povo.
Portanto, precisamos construir o homem para que possamos
construir, também, sobre este território maravilhoso que
Deus nos deu, uma nação, uma população mineira rica,
competitiva, capaz de usufruir os benefícios da vida
moderna. Por isso, a razão de o nosso compromisso ser com a
construção do homem pela educação, pela proliferação das
universidades em grau de melhor qualidade para todo o
interior de Minas. Também, por meio de convênios tripartidos
entre o Governo, institutos de formação profissional e
municípios, queremos levar, para todo o interior de Minas, a
formação profissional, já que nem todas as pessoas querem
cursar a universidade. Alguns desejam ser eletricistas,
outros, mecânicos, eletr6nicos, marceneiros, desenhistas,
etc. Cada um deseja realizar algo em alguma profissão. Vamos
fazer esses convênios para levar a todo o interior mineiro a
escola profissional, com metodologia, a experiência, por
exemplo, do SENAI, na área da indústria, do SENAC, na área
do setor terciário, do SENAR, na área da agricultura. Vamos
levar a formação de técnicos agrícolas de todos os níveis
para o interior, por meio de convênio entre o Governo do
Estado, a Federação da Agricultura e os municípios. As
empresas, também, poderão participar. E assim que vamos
procurar fazer um trabalho para construir o homem.
Sabemos, por exemplo, meus amigos, que os Estados Unidos da
América estão aplicando em educação, neste ano, US$500
bilhões, enquanto nós estamos aplicando US$30 bilhões. Mas o
pior dessa informação é que os US$500 bilhões correspondem a
8% do PIB norte-americano e os nossos US$30 bilhões também
representam os mesmos 8% do nosso P18. Só que o P18 deles é
de US$6 trilhões, ao passo que o nosso é de US$400 bilhões.
Então, precisamos aprender que não pode haver recursos para
a educação se não fizermos crescer a base sobre a qual
incidem os impostos brasileiros e mineiros. Elevar as
aliquotas não significa fator de crescimento da arrecadação.
Só conseguiremos fazer crescer a arrecadação com o
crescimento da economia; e economia não é fim, mas meio para
a consecução dos objetivos sociais. Não adianta falar em
educação, em saúde pública, em moradia, em transporte sem
dinheiro.. Isso é utopia, é ilusão. E muito romântico falar
que vamos resolver todos os problemas sociais sem falar em
dinheiro. Precisamos enriquecer o Estado e, para isso, é
necessário buscar as peculiaridades próprias de cada região,
as características próprias de cada região.
Minas - como ensina Guimarães Rosa - são muitas Minas.

Temos que criar estímulos fiscais e crediticios específicos
para cada área, para cada setor, para cada região, para que
essas peculiaridades, essas características próprias, essas
vocações naturais de cada região possam representar fator de
progresso para aquela região, que, por sua vez, receberá
todos os benefícios. E assim, meus amigos, que nós iremos
industrializar o interior. Isso não é milagre, não. Isso é
para quem tem experiência, é para quem sabe o que significa
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industrialização. Nós sabemos onde estão as fábricas e
iremos buscá-las para desenvolver Minas. Nós produzimos 40%
do aço do Brasil, no entanto esse aço, que e a nossa
matéria-prima, que vem das entranhas da nossa terra, sai de
Minas e vai se transformar em bens de consumo em outros
Estados, gerando lá o ICMS, gerando lá as oportunidades de
emprego, enquanto Minas sofre com o grande crescimento do
fluxo migratório que vem do interior para a Capital. São
famílias e mais famílias que chegam em Belo Horizonte
buscando uma melhor qualidade de vida. São famílias que vêm
do interior porque lá elas não possuem horizontes para os
seus filhos. A Capital já não oferece a essas famílias
condições mínimas de sobrevivência nem mesmo de emprego
porque as fábricas, também, já não querem se Instalar nas
grandes metrópoles. Elas querem sair para lugares mais
tranqüilos. Quantas vezes encontramos nos sinais luminosos
uma senhora, às vezes numa noite fria ou chuvosa, com uma
criança no colo, pedindo ajuda para tratar daquela criança.
Essa mulher, aqui, é apenas um número, parece até que veio
de Marte. Mas não é não. Lá no interior ela tem nome, ela
tem parentes, ela tem vizinhos, e tem mais, tem a
solidariedade humana que existe no Interior. Essa senhora
quer voltar, mas não consegue mais, não tem mais como.
Meus amigos, não estamos na Política para brincar, somos
homem de 62 anos de idade. Conheço todas as dificuldades da
vida, enfrentei todas elas porque nunca fui um desanimado e
nunca fui um revoltado contra o progresso, ao contrário,
durante toda a vida, aprendi a aplaudir o progresso, a
aplaudir a vitória honesta das pessoas. Está aí a razão pela
qual, aos 62 anos de idade, um homem realizado do ponto de
vista material ingressa na vida política. Não para cuidar de
si, porque, graças a Deus, disso não precisamos. Queremos
cuidar do próximo, porque aprendemos desde criança a
cultivar o espirito cívico, o espírito público, o amor e o
respeito ao próximo. Então, meus amigos, ao ladodo direito
de cidadania há, também, o dever de cidadania. E como dever
de cidadão que eu estou Ingressando na política e vou trazer
a minha experiência para mudar as coisas, vou arrumar a
casa, não haverá mais recursos saindo pelo ralo.
No meu Governo, as obras serão contratadas a preço justo, e
o dinheiro do povo vai render como rendeu na minha
administração no sistema FIEMG. Em cinco anos no SESI, por
exemplo, mais que tripliquei tudo q ue o SESI havia feito nos
primeiros 42 anos de sua existência. No dia em que me
licenciei para assumir a minha candidatura a Governador de
Minas, deixei, nos cofres do SESI, recursos no valor de
us$32 milhões. Lá nunca entrou um tostão do Governo.
Conseguimos Isso Imprimindo uma orientação administrativa
acima de tudo vigilante com relação a compras e contratação.
Além disso, pude contar com uma equipe maravilhosa, que foi
motivada pelo meu exemplo.
Ninguém faz nada porque ouviu dizer. As pessoas são

motivadas pelo exemplo de titulares. Falam, por exemplo:
"Alencar, como é que você vai fazer com esse funcionalismo
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que não trabalha?" Não é verdade. Trabalha sim e quer
trabalhar. Os funcionários têm espírito público, espírito
cívico e brilho, mas é preciso que haja o exemplo do
governante para que todos se motivem e não admitam mais os
desperdícios do setor público, desperdícios de recursos do
povo. E é preciso que os governantes voltem a respeitar o
verdadeiro patrão, que é o povo.
Há menos de 40 anos, na segunda metade da década de 50,
quando o maior de todos os Presidentes da história
republicana, Juscelino Kubitschek, assumiu a Presidência da
República - naquela época a Capital do Brasil era o Rio de
Janeiro e o palácio residencial era o Palácio das
Laranjeiras -, um amigo seu do interior de Minas, que
pernoitou no Rio, resolveu, lá pelas 8 horas da noite, dar
um abraço no Presidente. Perguntou ao porteiro do hotel:
"Onde é que o Presidente Juscelino fica? Quero dar um abraço
nele." O sujeito achou graça, mas falou com ele que havia o
Palácio das Laranjeiras. Ele tomou um táxi e foi ao Palácio.
Chegando ao portão do Palácio, disse: "Quero falar com o
Presidente Juscelino Sou amigo dele de Minas e quero dar um
abraço nele»' O sujeito, então, falou que ele não podia
falar com o Presidente porque não tinha marcado nada Ele
insistiu e, em de pouco tempo, a notícia chegou aos ouvidos
do Presidente, que estava no Palácio. Apesar de estar com um
Embaixador, que ia jantar com ele naquela noite, Juscelino
perguntou o nome do sujeito e mandou que o cidadão subisse.
Juscelino atendeu esse senhor simples do interior, conversou
com ele durante algum tempo e tomaram café. Quando o cidadão
saiu, uma das filhas de Juscelino disse-lhe: "Meu pai, o
senhor é um homem tão importante e, no entanto, interrompe a
recepção a um Embaixador estrangeiro para receber um homem
tão simples do interior de Minas!" Então, Juscelino disse:
"Minha filha, eu não sou importante, importante é o cargo
que ocupo. E, além do mais, esse cargo não é meu, ele é do
povo. Foi o povo que me pôs aqui. Esse homem que eu recebi é
um dos homens a quem eu devo esse cargo." Há menos de 40
anos havia respeito pelas pessoas, havia respeito pelo povo,
havia consideração para com os eleitores.
O que é o voto? Em uma eleição, o voto é mais importante

que o candidato, porque é através do voto que um candidato é
transformado em autoridade governamental. Então, é preciso
que um cidadão se lembre, ao votar, de que está exercendo o
direito e o dever de escolher um bom gerente para um grande
território, que é o de Minas Gerais - um território de
600.000km2. E fundamental que se saiba quem é esse gerente,
o que é que ele fez, se ele tem alguma obra em Minas Gerais,
se ele tem um passado que se possa respeitar, se ele é um
homem voltado para a administração, se ele tem alguma
experiência administrativa. Quem é esse homem que vamos
colocar na gerência do nosso Estado para promover o bem
comum, manipulando e administrando recursos que são do povo
e que são escassos? Ele tem maturidade? Ele tem juizo? Como
é que se escolhe um homem desses? Escolhe-se por meio do
voto consciente. Em uma ocasião, as coisas estavam feias na
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Inglaterra. Winston Churchill falou no parlamento que a
democracia, de fato, era um péssimo regime, só que não havia
nenhum outro melhor. Então, é por meio da democracia, do
aperfeiçoamento democrático que nós vamos solucionar os
problemas brasileiros. Temos que reagir. E a reação é o voto
consciente. Dai a razão pela qual nós precisamos conhecer
bem os cidadãos que se apresentam para a vida publica. Vamos
ter aqui debates. Muitas pessoas vão fazer perguntas. Por
isso prefiro parar de ler esta Introdução. Quero apenas dar
uma idéia do que vamos fazer.
Vamos cuidar do fomento das atividades econômicas nos
setores primário, secundário e terciário, de todas elas;
agricultura, mineração, pecuária, comércio, indústria,
serviço e turismo. Vamos cuidar, também, da interiorização
do desenvolvimento. Vamos cuidar da promoção de políticas
públicas na área social, políticas sérias na área social. O
problema da habitação, por exemplo, é um problema
seriíssimo. Vamos ter oportunidade de falar sobre esse
assunto por ocasião dos debates. Queremos valorizar o homem.
Já adiantei alguma coisa para vocês a respeito, aplicando na
educação, na saúde pública, na formação profissional, na
ciência, no avanço tecnológico, etc. Desejamos, também,
fortalecer os meios financeiros para fomentar a produção-
Possuímos o melhor Banco de fomento regional do Pais, que é
o BDMG. Ternos de reativá-lo. Temos dois Bancos comerciais.
Um deles tem de ficar estreitamente ligado ao fomento da
agricultura, que é o que dá resposta de maneira mais rápida.
A defesa do meio ambiente é outra preocupação nossa. Temos
exemplo dado na Federação do cuidado que temos com a
proteção ambiental. Temos, também, um capítulo dedicado á
integração estadual. Talvez muitas pessoas não estejam
preocupadas com isso. Posso informar a vocês que no Noroeste
de Minas Gerais, uma região rica do nosso Estado, Paracatu,
Unai e outras cidades do Noroeste não sabem que existe
televisão em Minas. A programação que chega a essa região é
de Brasilia, do Rio e de São Paulo. O mesmo ocorre com a
Zona da Mata e o Sul de Minas. A comunicação também é fator
de integração. E isso não é difícil de corrigir. Os recursos
necessários não são grandes. Vamos cuidar disso, porque
Minas precisa ser um Estado absolutamente integrado. A
integração deve ser entre todas as pessoas com a Capital e
também inter-regionalmente. Temos que promover essa
integração, e ela não se faz somente com estradas mas também
com comunicação. A televisão é um veiculo muito importante
na comunicação. Temos muitos assuntos na nossa programação
de governo que podemos discutir por ocasião dos nossos
debates.
Concluindo minha introdução, quero reiterar meus
agradecimentos à Assembléia Legislativa na pessoa do meu
caríssimo e eminente amigo. Deputado José Ferraz,
agradecendo também a todos os Deputados da Casa que estão
aqui nos ouvindo, a todos os que aqui vieram hoje, nesta
tarde de terça-feira. Peço a vocês que considerem muito o
passado e a experiência dos candidatos ao exercerem sua
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opção na hora de votar. Peço, humildemente, a vocês os seus
votos, sem os quais não poderei chegar lá. E se chegar,
estejam certos de que jamais irei decepcioná-los, porque não
estou fazendo promessas por ai. Estou assumindo o
compromisso de cumprir um mínimo de promessas que os outros
candidatos estão fazendo. Se puder fazer isso sem promessas,
já estarei fazendo muito. Peço a Deus que eu continue
podendo voltar e encarar as pessoas das localidades por onde
tenho passado, durante minha vida. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao
ilustre Deputado Bonifácio Mourão, Líder do PMDB. Antes,
porém, a Presidência informa ao Plenário que, após as
palavras do Líder do PMDB, todos os presentes poderão
formular perguntas, oralmente ou por escrito.
Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, nosso candidato a Governador pelo PMDB, Dr. José
Alencar Gomes da Silva, caro amigo João aosco Martins
Salles, Presidente do CEPO, caro amigo Ariosto da Silveira,
coordenador deste debate, meus caros colegas Deputados
Estaduais, Srs. Deputados Federais, Srs. Prefeitos, Srs.
Vereadores, demais autoridades, pessoas e amigos aqui
presentes, o nosso candidato a Governador acabou de expor
aqui, em síntese, o seu programa de governo para Minas
Gerais, que será implantado a partir de 1995. Todos os
candidatos que vierem aqui também falarão, certamente, sobre
seu programa. Falarão, de um modo geral, do seu programa nas
mais diversas áreas: obras, educação, saúde, habitação,
cultura, ciência e tecnologia, turismo e assim por diante.
Todos sempre falam a respeito desses assuntos. A diferença,
Dr. José Alencar, é a sinceridade com que V. Exa. expõe seu
ponto de vista. Ai está a sua marca, nessa mensagem sincera,
na qual o senhor expressa para o povo mineiro o seu real
sentimento, a vontade que o levou a ser o nosso candidato a
Governador de Minas. Não para servir a si, como disse muito
bem desta tribuna, mas para servir ao povo de Minas Gerais.
E é disso que o povo mineiro está precisando. Quando o
senhor, Governador José Alencar, for à televisão, ao rádio e
aos jornais para se comunicar com o grande público de Minas
Gerais, o povo mineiro vai entender que o senhor está usando
as palavras para expressar seu pensamento, e não para
escondê-lo, como muitas pessoas fazem com as palavras. E
disso que estamos precisando em Minas Gerais. Por esse
motivo, porque o senhor tem uma proposta sincera e um bom
programa de governo para Minas Gerais, porque o senhor vem
como um candidato novo, com uma proposta nova e com um novo
sentimento, o senhor representa uma nova esperança para
Minas Gerais. E essa nova esperança certamente chegará à
vitória em 3 de outubro. Estamos vivendo uma fase nova na
política brasileira. Estamos vivendo após a CPI do
orçamento, divulgada pela imprensa nacional para os
brasileiros. Em 3 de outubro, os eleitores vão mostrar que
aprenderam a lição e, em todos os cantos, vão separar o joio
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do trigo. Um novo Brasil vai sair das urnas. Por isso o
senhor, certamente, será eleito Governador de Minas. E hora
de dizer daqui, desta tribuna, que já ocupei por tantas e
tantas vezes, e dessas cadeiras da Assembléia Legislativa,
que já procurei dignificar com uma conduta honrada: é hora
de levar gente honrada, como V. Exa. , para o Governo de
Minas Gerais. Quando V. Exa. fala em governo para geração de
empregos, V. Exa. o faz, como disse desde o inicio, com
sinceridade. Por isso, o povo mineiro entende que V. Exa.
vai trabalhar para economizar recursos e para fazer com que
sejam aplicados efetivamente em beneficio da comunidade.
Aplicados com honestidade, esses recursos vão gerar, sem
dúvida, empregos em Minas Gerais, e haverá mais vagas nas
escolas, Governador José Alencar. Na medida em que se
trabalha com honestidade, na medida em que se encara os
recursos públicos com dignidade, haverá mais vagas nas
escolas públicas, mais leitos e vagas nos hospitais, mais
medicamentos, mais estradas no interior de Minas, mais casas
populares e assim por diante. E através da dignidade e da
honestidade que vamos mudar este Pais em 3 de outubro,
Quando V Exa. fala, em seu programa de governo, que vai
criar escolas profissionais, V. Exa. coloca o dedo em um dos
pontos mais importantes de um programa de governo. E preciso
dizer aqui, do fórum próprio que é a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, que precisamos mudar um pouco essa
mentalidade Todas as famílias desejam ter um filho formado
num curso superior. Qual é o pai ou a mãe que não deseja
isso? Mas é preciso encarar de frente essa questão, porque
formar um filho num curso superior e vê-]o ficar
completamente sem mercado de trabalho torna-se fato cada vez
mais neste Pais e neste Estado. Formar um filho num curso
superior, com o preço que está, não só o colégio, mas também
a escola de nível superior, é muito difícil; mais difícil e
desestimulante se torna quando se sabe que, depois de
formado, o mercado de trabalho é o menor possível. Então,
meus companheiros e amigos, quando o Dr. José Alencar fala
em escolas profissionalizantes para formar marceneiros,
eletricistas, torneiros e outros profissionais, ele está no
caminho certo, porque, na medida em que aperfeiçoarmos a
qualidade da produção, vamos gerar mais recursos, ter mais
dinheiro e melhor qualidade de produtos. E, com mais
recursos, teremos mais escolas, mais saúde, mais energia,
mais estradas e assim por diante. O senhor está no caminho
certo, quando fala que os recursos deixados no SESI, ou,
melhor dizendo, no sistema da FIEMG, são de muitos milhões
de dólares. É Isso que estamos precisando em Minas Gerais,
estamos precisando de equilíbrio financeiro, porque, meus
senhores, o que não pode continuar acontecendo neste Estado
é a rolagem constante da dívida, que impede a ação dos
governantes e gera uma dívida permanente para com o povo.
Faça, no Estado de Minas Gerais, o equilíbrio das finanças
que o senhor fez no sistema FIEMG, quando o administrou
multo bem. Encerrarei minhas palavras dizendo ao senhor, Or.
José Alencar, que o nosso partido, o PMDB, está unido em
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prol de sua eleição, e a Bancada do PMDB está integralmente
unida na sua campanha. Chegaremos juntos á vitória, porque o
povo de Minas Gerais acreditará na sinceridade da sua
proposta e, sobretudo, nos seus sentimentos. Muito obrigado.

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
coordenação desta parte da reunião ao jornalista Ariosto da
Silveira, ex-Presidente do CEPO e editor de política do
jornal "Diário da Tarde", que atuará como mediador dos
debates desta tarde. Com a palavra, o ilustre jornalista
Ariosto da Silveira.

Palavras do Coordenador
O coordenador - Senhoras e senhores, a partir deste momento
todos os participantes do Ciclo de Debates Eleições 94
poderão formular perguntas ao candidato, Dr. José Alencar,
devendo, contudo, inscrever-se previamente ou encaminhar a
questão por escrito. Solicita-se que as questões sejam
sucintas e objetivas, de forma a permitir que um maior
número de participantes possa se manifestar. Ainda visando a
um melhor aproveitamento do tempo, esta coordenadoria pede
licença para dispensar as formalidades das saudações
pessoais, de modo que os trabalhos se processem com maior
agilidade. Cada inscrito disporá de até dois minutos para
sua intervenção, devendo limitar-se a uma questão,
resguardado o direito de inscrever-se novamente. O
candidato, Or. José Alencar, disporá de até três minutos
para cada resposta. Tenho, em mãos, algumas perguntas e a
primeira delas é da professora e diretora apostilada,
Cleonice, que indaga do Dr. José Alencar o que fará em prol
do funcionalismo público e dos professores.

Debates
O Sr. José Alencar - Meus amigos, já tratei desse assunto
em minha exposição. Muitos desejam saber o que será feito
com o funcionalismo, dizendo que há muitos cabides de
emprego e as pessoas não querem trabalhar. Eu respondo o
seguinte; vocês estão enganados, pois eles vão trabalhar
muito e irão realizar-se como funcionários públicos. Os
funcionários são, de modo geral, desrespeitados e ficam,
inclusive, constrangidos de se apresentarem como tal, porque
o funcionário público transformou-se, em Minas e no Brasil,
em sinônimo de pessoa que está, naturalmente, usufruindo
direitos sem, propriamente, merecê-los. Na verdade, não é
bem assim, pois temos condições de mudar essa imagem
deturpada, fazendo com que o funcionário público se orgulhe
de sua função, por se tratar de um serviço que 6 útil a
todos, por isso precisamos investir no servidor. E muito
fácil, para qualquer candidato, aqui chegar e dizer que vai
duplicar o salário das professoras, mas eu não faço essa
promessa. A promessa que faço é a de administrar
corretamente os recursos do Estado, para que o dinheiro
renda e, rendendo, possa ser aplicado em educação, saúde e
tudo aquilo que diga respeito às responsabilidades do
Estado. Obviamente, precisamos melhorar a qualidade do
ensino. Para isso, temos que valorizar o corpo docente, ou
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seja, remunerar devidamente as professoras. É claro que isso
ocorrerá na medida do possível, porque não posso fazer
milagres. O que fiz no SESI. no SENA! e no Sistema FIEMG,
poderei fazer no Governo. Uma professora do Sistema FIEMG,
hoje, ganha muito mais do que uma professora do Estado. Alem
disso, ela recebe no dia 25 de cada mês, possui
complementação de aposentadoria, pensão por morte e
invalidez, recebe cupons de alimentação, além do
restaurante, recebe complementação salarial referente ao
auxilio doença, pago pelo INSS. Faz compras em armazéns e
farmácias, cujo valor é pago aos fornecedores
antecipadamente, o que possibilita preço especial para elas.
Tem vale-transporte, recebe treinamento constante por meio
da participação em cursos e seminários. Tem colônia de
férias, adiantamento de 13g salário, prémio por tempo de
serviço, empréstimos a juros inferiores aos juros de
mercado, seguro em grupo, pecúlio, auxilio-funeral, creche e
auxilio-creche. E nunca houve atraso no pagamento dos
salários. Isso, para não dizer que o nível salarial é muito
superior ao nível salarial do Estado. Para se ter uma idéia,
o Auxiliar Administrativo em inicio de carreira no quadro
permanente do Estado ganha R$78,18, enquanto o Auxiliar
Administrativo iniciante no Sistema FIEMG ganha R$348,00.
São cinco vezes mais.
O coordenador - A pergunta seguinte é de Itamar de

Oliveira: 'Como cidadão nascido no Oeste de Minas e com
residência e trabalho em Belo Horizonte, gostaria de saber o
que o futuro Governador pretende fazer em relação ao
desenvolvimento do interior do Estado e da região
metropolitana de Belo Horizonte, em relação ao rCMS do leite
e em relação à profissionalização dos jovens formados nas
escolas e universidades localizadas na Capital.
O Sr. José Alencar* - Com relação ao problema do

desenvolvimento, é claro que ele tem de favorecer todas as
áreas do Estado, todas as regiões. As regiões têm
características diversificadas. Conheço o Oeste de Minas: é
uma região rica, privilegiada, que tem recursos naturais
muito bons. Agora, é preciso que cheguem ao Oeste de Minas,
bem como a todas as demais regiões do Estado, os incentivos
não sã crediticios como fiscais, para promover o
desenvolvimento das características próprias de cada região.
Com relação ao ICMS do leite, o Sul de Minas, por exemplo, é
o maior produtor de leite do Estado e do Pais e envia leite
"in natura" para São Paulo, para ser industrializado lá. E
preferível reduzirmos ou, até, eliminarmos o ICMS do leite e
trazermos indústrias, para que esse leite seja transformado
em produtos finais sobre os quais incidirão os impostos. E
mais: essas Indústrias trarão também benefícios e geração de
empregos, em vez de estarmos exportando leite 'in natura'.
Da mesma forma, poderíamos dizer que o ensino
profissionalizante não irá beneficiar apenas o interior,
mas, é claro, também a Capital. O que é preciso é que ele
esteja disponível para tantos quantos queiram uma profissão.
Ele irá então favorecer as escolas da Capital e do Interior.
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O SENAI, por exemplo, que conheço bem, porque fui seu
titular durante 5 anos, tem metodologia, tem capacidade
administrativa, porém, não tem os recursos para fazer
prevalecerem as escolas profissionais. Mas, com um convênio
tripartite, do qual participem o Estado, o SENAI e os
municípios, podemos fazer crescer a sua capacidade de
atendimento, beneficiando todos os jovens mineiros, do
interior ou da Capital. Da mesma forma, iremos também
procurar aperfeiçoar o ensino superior. Isso não significa
que abandonaremos o ensino médio. E claro que a educação
básica, como o própria nome indica, é importantíssima. Se
não houver uma boa formação, não teremos bons profissionais
de nível superior nem de nível médio. Temos que aperfeiçoar
o ensino básico. Temos hoje os recursos da eletrônica, que
serão postos à disposição do ensino básico brasileiro, digo,
mineiro. Foi um lapso. E preciso que todo cidadão que se
atreva a ser candidato ao governo de Minas esteja apto a
assumir também a Presidência da República.
O coordenador - A pergunta seguinte é de Giselda Pereira
Resende: "Sr. José Alencar, minha preocupação é com os
presos Acho injusto a sociedade sustentá-los, mas acho
desumano o tratamento dado a eles. O que o senhor pretende
fazer a respeito?' Há ainda uma observação no final: 'Assim
que o senhor vencer, tenha uma boa idéia a respeito.'
O Sr. José Alencar - As pessoas, quando vão para uma
penitenciária, deveriam entrar numa casa que os recuperasse.
Entretanto, vão para uma casa que agrava a sua condição de
marginais. O cidadão sai da penitenciária e nunca mais tem
condições de se integrar na vida social, dentro de uma
condição normal, tranqüila e sadia. Penso que a minha
experiência empresarial poderá me ajudar a fazer das grandes
penitenciárias verdadeiros centros de formação profissional
e de produção, para que os presos se profissionalizem e se
recuperem como cidadãos, saindo de lá, depois de cumprirem
sua pena, integrados, novamente, na sociedade. Esse projeto
também se aplica às pequenas cadeias municipais, onde estão
os presos que não cometeram crimes hediondos, como é mais
comum acontecer no interior. Esses criminosos estão à espera
de uma nova oportunidade. Há algumas cadeias municipais que
já estão ministrando cursos e dando trabalho para os presos.
Em Itabirito há uma cadeia que é um exemplo. O Prefeito de
lá instituiu um curso para que os presos possam trabalhar
Até aquele mau cheiro da cadeia desapareceu. Lá existe um
clima diferente, de progresso e de esperança. Isso não é
difícil de ser feito. O que não podemos é deixar o sistema
penitenciário como está, porque é impossível um cidadão que
tenha juizo e responsabilidade não se sensibilizar com o
quadro apresentado pelas penitenciárias brasileiras.
Recursos para Isso existem. Mas, precisamos de uma
administração eficiente e zelosa para que esses recursos não
saiam pelo ralo. O dinheiro dá para tudo isso. O Brasil é um
dos países mais ricos do mundo. Não era para vivermos nesse
clima que está ai. Vivemos nessa situação porque temos
administrações perdulárias, uma inflação crónica e taxas de
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juros elevadas. Tudo isso nos leva a esse clima de
desesperança. Minas pode dar o exemplo, independentemente de
estar na Presidência da República. Mas Minas tem assento no
Conselho da República todo o tempo, e o Brasil espera um
exemplo de Minas Gerais.
O coordenador - Com a palavra a Sra. Marta Nair Monteiro,
ex-Deputada e Presidente da Associação dos Aposentados de
Minas Gerais, que dispõe de 2 minutos para fazer as suas
perguntas.
A Sra. Marta Nair Monteiro - Sr. José Alencar, parabéns
pelo seu programa de governo que nos transmite confiança.
Quero agradecer á Assembléia e ao Centro de Cronistas
Politicos Parlamentares por esta oportunidade. Tenho seis
perguntas e gostaria de ouvir as respostas, agora, e também
gostaria de recebê-las por escrito, para levá-las à nossa
assembléia geral, onde haverá, pelo menos, a participação de
300 aposentados. Primeiramente, gostariamos de saber a sua
posição a respeito das leis federais e estaduais,
principalmente sobre o art. 40, § 4g, da Constituição
Federal. que trata da paridade entre aposentados e
pensionistas da ativa; interesse e defesa dos direitos dos
aposentados, na reforma constitucional; resgate do papel do
JPSEMG, por meio do repasse imediato das arrecadações dos
servidores, pela Secretaria da Fazenda, para o Instituto de
Previdência. Consideramos que a retenção dos descontos é um
ato ilegal. Com relação à politica salarial, reivindicamos
que os salários sejam justos, principalmente os dos
aposentados e pensionistas e os dos funcionários de escalões
inferiores.
O Sr. José Alencar - Agradeço a participação da Sra. Marta
Nair Monteiro Responderei a suas perguntas oralmente e
também por escrito. Gostaria de fazer o seguinte comentário
em relação à retenção de recursos do IPSEMG pela Secretaria
da Fazenda: esse problema de complementação de aposentadoria
e também o de aposentadorias de dependentes, de viúvas,
normalmente obedecem a um cálculo atuarial. Em época de
inflação alta, como a em que viviamos há pouco tempo, a
retenção de recursos que não são entregues dentro do prazo
mutila o cálculo atuarial e coloca em risco a situação
financeira dessas instituições. Isso tem acontecido com o
próprio Instituto Nacional de Aposentadoria, o tAPAS, porque
os recursos são administrados praticamente em regime de
caixa, demonstrando, assim, que as finanças do Brasil vão
mal. Outro exemplo que podemos citar é o do Banco Nacional
de Habitação, que faliu, quebrou, porque houve um
desrespeito também a determinadas regras básicas de
aritmética. Os cálculos atuariais são feitos por atuários,
especialistas em matemática, e nesses casos de
aposentadorias e complementação de aposentadorias, as
chamadas previdências privadas, é um perigo mutilar tais
cálculos, porque isso coloca em xeque, podendo até mesmo
fazer fracassar uma instituição dessas, além de colocar em
insegurança todas aquelas pessoas que contribuiram toda uma
vida para a existência daquela instituição.
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O coordenador - A pergunta seguinte será formulada pela
Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente dessa Mesa,
companheiras e companheiros aqui presentes, colegas
Deputados Estaduais, peço licença para usar esta tribuna,
que é o lugar, aqui nesta Casa, onde debatemos todos os dias
os problemas do nosso Estado- Dr. José Alencar, gostaria de
ressaltar como foi importante para o PMDB tê-lo escolhido
para nosso candidato a Governador. O PMDB é um partido que
tem uma história muito importante, uma história de lutas
pela redemocratização do nosso Pais. Todos os partidos têm
alguma coisa para contar, mesmo os mais jovens, que resultam
de dissidências ou de problemas internos de outros partidos.
Entretanto, o PMDB tem uma história diferente e, que me
perdoem os outros partidos, creio que a história mais
significativa de lutas pela transição, de lutas por um
Brasil melhor foi a história escrita pelo PMDB. Foi com o
PMDB que conseguimos eleger o Presidente da República e o
Governador do Estado; foi com o PMDB que ganhamos uma nova
Constituição neste País, o sonho do Dr Tancredo Neves; do
PMDB saíram elementos que formaram outros partidos. Tais
motivos, creio eu, levaram o Or. José Alencar a escolher o
PMDB para sua militância política e, num segundo momento,
ter o seu nome escolhido para candidato a Governador. No meu
modo de pensar, um candidato a Governador deve preencher
algumas condições e possuir características básicas, e essas
o senhor tem: a integridade, a honestidade que devem ser o
ponto de partida para que um nome seja apresentado à
sociedade a fim de ter a simpatia e o voto de todos os
eleitores O senhor é um homem de mãos limpas! Esta é a
condição principal para se participar da política
brasileira, porque o povo já demonstrou - retirando o ex-
Presidente Collor, cassando os "anões do orçamento',
cassando os desviadores de subvenções sociais - que deseja
um basta, de uma vez por todas, nesta fase da política da
vida brasileira! O Dr. José Alencar, companheiros e
companheiras, tem uma outra grande qualidade; é um homem que
sabe e conhece o valor do trabalho, o valor do dinheiro,
pois saiu das camadas mais simples da população e se
transformou, hoje, num homem que é sinônimo de sucesso
empresarial e sucesso profissional.
O coordenador - Peço-lhe, Deputada Maria Elvira, com todo o
respeito, que conclua a sua pergunta.
A Deputada Maria Elvira - Então, Or. José Alencar, esse é

meu primeiro e mais importante comentário, porque perguntas
a sociedade terá mais condições de fazer do que eu, que sou
representante da sociedade mineira nesta Casa- Não só
representante das mulheres, dos pequenos empresários, dos
ambientalistas, mas também, de todos aqueles 18 milhões de
mineiros que povoam o nosso Estado. Termino, fazendo, não
uma pergunta, mas, principalmente, uma solicitação: que o
senhor se lembre sempre, no seu governo - ainda temos 2
meses pela frente - de que a mulher representa mais de 50%
da população mineira e da brasileira, constitui mais da
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metade do eleitorado deste Estado e deste Pais. Isto, porque
os governos, até agora, não se têm preocupado com as
mulheres, a não ser para pedir votos e usa-las como cabos
eleitorais. A mulher precisa participar de todas as esferas
da sociedade, precisa ser assistida pelos programas de
governo, como também seus filhos, que serão os cidadãos de
amanhã, precisa ser ouvida e cuidada quando se trata do
problema da discriminação e da violência no trabalho e na
sociedade. Temos perdido centenas de mulheres, mortas nos
viadutos, estupradas, e a sociedade pouco ou nada esta
fazendo para mudar esse quadro. Não tenho uma pergunta para
fazer. Tenho uma solicitação da metade da população
brasileira: que o senhor, no Palácio da Liberdade, fique
atento para que a Secretaria de Segurança Pública, por
exemplo, se preocupe com as delegacias especializadas contra
a violência, porque, nos dias de hoje, pouca ou nenhuma
força se dá a esse trabalho das delegacias. Teria muito para
falar aqui sobre a mulher, tendo em vista que sou a única
representante do meu partido nesta Casa. Somos apenas 4
Deputadas entre 77, mas, se Deus quiser, isso haverá de
mudar para que a sociedade seja, efetivamente, mais
democrática, pois democracia não é só votar para Presidente.
Democracia são relações sociais que passam pela igualdade de
participação e igualdade de direitos. Muito obrigada.
O coordenador - Indago ao Dr. José Alencar se gostaria de
fazer alguma observação.
O Sr. José Alencar* - Quero dizer que, com relação à
mulher, tenho, trabalhando comigo na área da economia, unia
mulher extraordinária que se chama Margarida Fontini e que
está me ajudando na elaboração do programa de governo. Ela
chefia uma equipe de economistas e é uma mulher brilhante. E
a maior prova que posso dar de respeito pelo valor da
mulher: ter incumbido uma mulher para uma tarefa dessa
magnitude, dessa responsabilidade e dessa importância. Tenho
também - e a Deputada Maria Elvira sabe perfeitamente - um
apreço, um respeito e uma admiração que devotamos a ela como
mulher e como ]!der participativa e inteligente que é.
Fico muito grato seu discurso, quando adota adjetivos

altamente lisonjeiros para conosco. Não nos esqueceremos
disso jamais.
O coordenador - Temos agora uma pergunta do Deputado
Geraldo Rezende: "Qual a sua proposta, para viabilizar o
Estado no campo empresarial, com relação à questão dos
tributos?"
O Sr. José Alencar' - Tenho dito, durante toda a minha
vida, da minha preocupação quanto a esse assunto. Fui
Presidente da Associação Comercial na Zona da Mata, na
cidade de Ubá, fui Diretor, durante muitos anos, da
Associação Comercial de Minas Gerais, fui Presidente do
Conselho de Política Econômica e Social da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais e, depois, Presidente
da Federação das Indústrias e, ao longo desse tempo, tenho
sido procurado pela imprensa e dado a minha opinião sobre
esse assunto. A política tributária mineira, com relação à
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política tributária dos outros Estados, tem sido míope,
imediatista e não tem consultado os interesses do nosso
Estado. Temos que adotar uma política tributária
desenvoivimentista e que possa promover, naturalmente, o
crescimento das indústrias, a geração de empregos e,
obviamente, a geração de impostos. Mas não tem sido
assim... Minas, historicamente, tem adotado uma política
tributária contrária aos interesses do próprio Estado.
Recentemente, perdemos a instalação de uma grande fábrica
de cerveja do nosso amigo Luis Otávio, que é meu Vice-
Presidente na Federação das Indústrias. Ele viabilizou um
projeto para o Triângulo de US$30 milhões de investimentos,
muitos empregos e muito ICMS. Num belo dia, ele chega para
uma reunião, depois que já tínhamos comemorado a noticia, e
comunica-nos que não foi possível a instalação da fábrica de
cerveja. Havíamos perdido para Goiás. A fábrica ia ser
instalada do outro lado da divisa, no Estado de Goiás. Da
mesma forma, estávamos realizando um congresso em Ponte
Nova, Zona da Mata, e convidamos o Secretário Melo Reis,
nosso amigo, homem de bem, que, nesta ocasião, em sua
palestra, informou-nos que o Estado de Minas perdera a
instalação de uma grande fábrica de celulose e papel para o
Estado do Espírito Santo. Essa fábrica vai consumir
florestas mineiras, matéria-prima do nosso Estado, mas gerar
ICMS para o Espírito Santo. Isso acontece pelo tratamento
diferenciado do ponto de vista fiscal. O que vamos fazer, no
mínimo, é dar um tratamento igualitário, do ponto de vista
tributário, a Minas Gerais. Não podemos, por exemplo, tirar
o sono dos empresários, que, quando importam tecnologia,
importam máquinas e são obrigados a pagar 18% de ICMS para a
alfândega no cais do porto, quando essas máquinas vieram
para gerar ICMS para Minas Isso já encarece 26% dos
investimentos feitos em Minas. Uma fábrica criada em Minas,
com equipamentos importados, fica 26% mais cara do que uma
fábrica criada em outro Estado, que não cobra esse tipo de
imposto. Essa é uma postura que não consulta os interesses
do Estado e, não consultando os interesses da economia, está
contribuindo para nos afastarmos, cada vez mais, dos
objetivos sociais. Assim, no meu governo, isso vai mudar.
Podem estar certos.
O coordenador - A pergunta seguinte é de Eloisio Coutinho,

e há uma anotação que ele gostaria de fazer oralmente.
o Sr. Eloislo Coutinflo - Como seria a educação no seu
governo? Todos falam que seria prioridade, mas ninguém
assume. Com o senhor será diferente?
O Sr. José Alencar - A primeira coisa que todo candidato
promete é cuidar da educação. "Nosso primeiro compromisso é
com a educação" - todos falam isso. Eu digo para você o
seguinte: não se faz educação sem dinheiro, não se faz saúde
pública sem dinheiro, não se faz habitação popular sem
dinheiro, não se constroem estradas sem dinheiro. Então, é
muito fácil falarmos dos problemas sociais e até cultivar
esses problemas sociais como se eles fossem um canteiro de
alface. Podemos citar como exemplo a pobreza, a miséria, a
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fome. Ë muito fácil cultivar isso. Agora, o que realmente
precisamos é de erradicar a pobreza, erradicar a fome,
erradicar a miséria. O mesmo precisamos fazer com a
educação, erradicando os problemas que a inviabilizam. Não
podemos concordar que um cidadão da classe média não possa
educar seus filhos em um Pais tão rico como o nosso. Esse é
um fator de indignação do brasileiro. Mas, na verdade, o que
temos que fazer é buscar os recursos suficientes para fazer
educação. Buscar os recursos suficientes para remunerar
corretamente todo o corpo docente, todos os professores e
professoras do Estado. Precisamos melhorar a qualidade do
ensino. Para isso, tem que haver recursos. E. para haver
recursos, tem que haver quem saiba administrar, quem traga
indústrias para Minas para fazer crescer o P18. Eu dou um
exemplo: os Estados Unidos estão gastando os mesmos 8% do
P18 que nós gastamos aqui no Brasil. No entanto, esses 8% do
PIB americano significam US$500 bilhões por ano, ou seja,
significam quase US$2 mil por habitante/ano. Aqui no Brasil
nós gastamos US$200 por habitante/ano. Como se explica isso,
se nós estamos gastando os mesmos 8% do PIB, ou seja, do
produto interno bruto? A explicação é que o produto Interno
bruto é pequeno, é baixo, é insuficiente. Então, temos que
fazer com que o produto interno bruto cresça, Como? Parando
de exportar nossas matérias-primas brutas. Temos que agregar
valores a elas. Até mesmo pedras preciosas e semipreciosas
são exportadas de Minas para a Bahia a fim de serem
lapidadas e exportadas para o exterior por lá. Por que que
isso acontece? E o mesmo que ter uma empresa mal
administrada, que será uma empresa falida rapidamente, pois
não terá meios para pagar direito aos funcionários, não
podendo oferecer um serviço de odontologia, não podendo
oferecer nada. Assim está o Estado. O Estado está falido.
Por que o Estado está falido se o território é tão rico? Por
que o Estado está falido, em termos de educação, se o
território é tão rico? Porque é preciso que esse território,
que uma propriedade de 600.000km2 e que pertence ao povo,
tenha uma gerência capaz de promover o desenvolvimento desse
Estado. Promover o desenvolvimento não é fazer crescer
apenas a economia. Significa promover o desenvolvimento
integrado, que tem o homem como fim. Todas as outras forças
que o Estado possui são meios para a consecução de um
objetivo, que é o bem comum. E, para que alcancemos o bem
comum não podemos deixar de passar, em primeiro lugar, por
uma educação correta. Temos que ter essa educação, pois
estamos vivendo a era do conhecimento, como ensina Alvin
Tofler. À era dos novos materiais, a era da fibra ótica, da
mecânica de precisão, da química fina. Então temos que
aplicar no homem, desenvolver o homem, para que o Estado
seja rico e prospere E, prosperando, nós possamos aplicar,
cada vez mais, na formação do homem, na educação, na
pesquisa, no desenvolvimento tecnológico, na formação
profissional. Funciona assim. E quase como um circulo
vicioso. Não há serviço correto de educação, porque não há
recurso- E não há recurso porque não há uma nação preparada.
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desenvolvimento. Peter Oraft, em sua última obra, ensina que
não são mais os fatores clássicos de produção que promovem o
desenvolvimento. O que promove o desenvolvimento, hoje, é o
conhecimento. Então, temos que aplicar em conhecimento.
Agora, é preciso que todos estejam imbuídos nesse propósito,
porque ninguém faz nada sozinho. Vamos trabalhar juntos.
O coordenador - A pergunta seguinte é do Diretor da UNE.
Nilo, que quer fazê-la pessoalmente.
O Sr. 14110 - Mesa da Assembléia; nosso companheiro, Dr.
José Alencar, nosso futuro Governador do Estado. Assistimos,
na última semana, em São Paulo, ao lançamento do programa de
governo do nosso candidato, pelo PMDB, Dr. Orestes Quércia.
Foi um dos atos políticos mais representativos, que apontou
diversas saídas para a crise que o Pais enfrenta, tendo o
desenvolvimento como a principal saída para o nosso País e
apontando os meios para se conseguir esse desenvolvimento-
Gostaríamos de saber a opinião do senhor sobre o programa de
Orestes Quércia para a Presidência da República.
O Sr. Jose Alencar - Nós, de fato, estivemos em São Paulo,
por ocasião do lançamento do programa de governo do
Presidente Orestes Quércia. Realmente, foi uma reunião
apoteótica esse lançamento, que se fez de forma o mais
convincente possível. Não só com relação aos aspectos
abordados como também com relação à forma como os recursos
serão utilizados e de onde eles virão. De tal forma que
impressionou a todos que lá estavam. No momento em que vi
aquele programa do Presidente Orestes Quércia, me lembrei
daquele programa de metas do Presidente Juscelino, que disse
que ia fazer em 5 anos o que o Brasil fez em 50. De fato, o
programa prevê um desenvolvimento muito grande para o
Brasil, não sã na área da agricultura e da pecuária, como
também nas áreas da indústria, do comércio, do turismo, do
transporte. Prevê a saída para o Pacífico, a aproximação aos
países do Extremo Oriente, como uma estrada ligando o Acre
ao Peru, saindo pelo Pacifico. Além disso, temos um trabalho
muito grande na área do transporte viário e transporte
fluvial, as hidrovias, como aquela que Orestes Quércia fez
quando Governador - a ligação do rio Tieté com o Paraná e
agora com o rio Paranaíba. Fomos visitar, também, em São
Simão, o porto, e uma das coisas que vamos fazer em Minas é
este porto do nosso lado, para que os grãos do Triângulo
possam descer para exportação através da hidrovia, que é um
transporte muito econômico. Ele costuma ser um quinto do
preço do transporte rodoviário. De maneira que o programa de
Orestes Quércia, candidato á Presidência do nosso partido, é
um programa que realmente encanta. Ele vai ser mostrado pela
televisão, e todos os mineiros o verão. Há umas acusações
que estão sendo feitas ao Presidente Orestes Quércia. Isso
nos deixa um pouco tristes, porque, como membros do partido,
nós não só torcemos como rezamos para que todas aquelas
acusações estejam desprovidas de fundamento, mesmo porque,
se não estiverem, não haverá a sua candidatura. Mas,
sinceramente, nos lembramos de que Juscelino foi Prefeito de
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Selo Horizonte, foi Governador de Minas, e contra ele havia
muitas acusações, dizendo que praticou muitos roubos como
Prefeito e como Governador e que, portanto, não deveria ser
candidato a Presidente da República. O Presidente do
partido, na época, o Governador Benedito Valadares, não foi
favorável á sua candidatura. Mas ele conseguiu ser o
candidato do partido e ganhou a eleição. Depois, disseram
que ele não tomava posse, houve uma tentativa de golpe, que
foi, naturalmente, evitada com a participação de um General
mineiro, Gen. Henrique Teixeira. Disseram que ele não
governava, e ele governou e foi o maior Presidente da
história republicana do Brasil. Depois disso, aprendemos que
é muito fácil acusar. Hoje é tempo de acusar, mas, se houver
acusações, teremos de provar. Se houver provas contra ele, a
primeira pessoa que estará do lado da probidade será este
candidato a Governador de Minas. Por outro lado, não posso,
de forma alguma, fazer qualquer julgamento precipitado a
respeito de Orestes Quércia. O que eu vi, no interior de São
Paulo, foram escolas de primeiro mundo, a universidade
presente em todo o Estado. Ao olharmos para a nossa
universidade, no interior de Minas, ficamos com vergonha.
Vimos, também, no interior de São Paulo, estradas e
conjuntos habitacionais de primeiro mundo. As obras que
existem lá são obras maravilhosas. Em principio, acredito
que ele possa ser o novo Juscelino, o Juscelino do terceiro
milénio.
o coordenador - A pergunta seguinte é do Sr. Vanderlei "O

atual problema nosso é a falta de projetos voltados para o
bem-estar social, até agora não apresentados pelos nossos
atuais representantes políticos. Em seu governo, o senhor
pretende criar equipes para a elaboração de projetos
voltados para todas as áreas?'.
O Sr. José Alencar - Sim, claro. Uma das coisas contra as

quais tenho me batido é a surpresa de certas medidas tomadas
na área médica, á revelia dos médicos. O mesmo acontece em
relação aos professores, aos intelectuais, aos profissionais
liberais, aos industriais, aos produtores rurais. Trata-se
de medidas tomadas sem consulta ás bases. Isso não significa
que o Governo vá se submeter a determinadas pretensões de um
grupo ou de uma pessoa. Mas o Governo precisa ouvir as
instituições sérias e as pessoas que estão habilitadas para
trazer alguma contribuição, tanto técnica quanto prática. E
bom que o Governo seja humilde. Como disse Cervantes, "a
humildade é a mais importante de todas as virtudes, tão
importante que, sem ela, não há virtude que o seja". Ninguém
é dono da verdade. O cidadão tem de ser humilde, tem de
compreender que governar é trabalhar em equipe, é ouvir os
especialistas em cada área, é estar aparelhado com uma
equipe capaz de trazer bons comportamentos, experiência e
habilitação profissional. Assim, vamos nos cercar de bons
elementos, para a realização de todos os projetos que digam
respeito aos altos Interesses de Minas Gerais.
O coordenador - A pergunta seguinte é do Sr. Carlos

Schneider Guimarães, da Academia Feminina Mineira de Letras:



;fl; 
"Gostaria de saber se o candidato tem algum plano para
acabar com o problema da violência nas ruas, especialmente o
da delinqüência infantil, ou para amenizá-lo".
O Sr. José Alencar - Isso tudo é conseqüência da miséria na
qual o Brasil está vivendo, conseqüência da pobreza que
temos de erradicar. O brasileiro precisa deixar de ficar
constrangido ao falar da prosperidade. Temos de aprender a
aplaudir a prosperidade, não como um fim, mas como um meio
para resolver todos estes problemas - a delinqüência, o
menor abandonado, as casas sem segurança, sem água tratada,
sem esgotos sanitários, os esgotos a céu aberto, as doenças
endêmicas. Tudo isso é a miséria. Só o desenvolvimento pode
nos tirar disso, só com o progresso sairemos dai. Temos de
acreditar nisso. Não podemos nos conformar com a pobreza ou
nos revoltar com a riqueza. O que temos de fazer é acabar
com a impunidade no Brasil. E preciso punir os que se
locupletaram com os recursos públicos, á custa do povo,
assumindo comportamentos equivocados e corruptos. Aqueles
que se enriqueceram e deixaram a empresa falida também
precisam ser punidos. No Brasil, há muitos empresários ricos
com a empresa pobre. E empresa pobre significa desemprego;
mas o empresário está rico. Isso não pode continuar. Não
podemos aceitar este quadro que ai está, quadro de
impunidade, porque é em virtude da impunidade que nós, ás
vezes, ficamos constrangidos em defender a prosperidade.
Temos de acabar com a impunidade para que, quando estivermos
homenageando alguém, pelo fato de ser um vitorioso na vida
empresarial ou na intelectual, profissional, seja ela qual
for, saibamos que estaremos homenageando alguém que auferiu
aquela condição através de um comportamento ilibado, sério e
honesto. Então, meus amigos, é preciso que aprendamos a
aplaudir a prosperidade nacional, sem o que não sairemos
destas dificuldades que ai estão. E utopia pensar assim.
Temos de ter coragem para abordar o problema. Uma família
precisa crescer e, para crescer, precisa investir em seus
filhos para que sejam bons profissionais. No Japão, fala-se
que o pais é competitivo porque as pessoas são competitivas.
O pais é competitivo quando as pessoas são competitivas. Sem
ser competitivo, o pais não pode vencer esse mercado global
que ai está. Abrem-se as fronteiras, e entram produtos de
outros países mais baratos que os produtos fabricados no
pais de origem. Resultado: agrava-se o problema daquele
pais, porque agravará o problema do desemprego. Então, as
coisas são simples, claras. Devemos conversar sempre.
Devemos mudar a nossa mentalidade, buscar a conscientização,
para que Minas seja um Estado consciente de suas riquezas,
que deverãc, ser transformadas em benefícios para a
população. E disso que nós precisamos. Temos de pedir ao
povo do vale do Jequitinhonha que não fale apenas na pobreza
do seu vale Precisam falar das oportunidades de
investimentos que o vale oferece. Somente assim
erradicaremos a pobreza do vale do Jequitinhonha. Pregando a
pobreza, estaremos afugentando o progresso. Ninguém montará
uma fábrica onde os próprios donos, os que lá nasceram
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dizem: "Ah lá não tem jeito, não. Aquilo lá é muito pobre,
é muito quente. Lá não tem água, não chove..." Vamos falar
das riquezas. Lá existem pedras semipreciosas, coradas. O
clima do vale do Jequitinhonha é apropriado para o
desenvolvimento da pecuária de corte. Precisamos levar
progresso.
O Sr. Presidente (Deputado José Renato) - Esta Presidência
registra a presença entre nós do candidato ao Senado, pelo
PMDB, Deputado Federal Tarcísio Delgado. Convidamo-lo para
participar da nossa Mesa.
O coordenador - Esta coordenadoria deseja fazer uma
observação. Embora tenha tomado caráter especial para o
debate com o Dr. José Alencar, esta é uma reunião ordinária
da Assembléia Legislativa, portanto tem suas regras. E uma
delas é o seu encerramento ás 181h15min. Tenho, ainda, mais
de duas dezenas de perguntas. Vou prosseguir, respeitando a
ordem e. chegando ao tempo final, se não conseguirmos
responder a todas, eu as entregarei á assessoria do
candidato que, certamente, dará a elas a atenção que
puder. A pergunta é do Sr. Gilberto Pessoa: "Consta que
muitas indústrias programadas para se instalar em Minas têm
optado por se instalar em outros Estados, em virtude de
tratamento fiscal diferenciado. O que o senhor pensa a
respeito? " ..
O Sr. José Alencar' - Esta resposta foi dada
antecipadamente. Não sei se o Sr. Gilberto Pessoa está na
Casa, mas pode ser que ele tenha formulado a pergunta antes
de eu a ter respondido. Como há muitas perguntas, prefiro
passar para outra.
O coordenador - A pergunta seguinte é de Felipe de Morais
Russo: "Existe algum plano para o menor abandonado?".
O Sr. José Alencar - Sou fundador da Fundação CDL de
Amparo ao Menor. Nós a fundamos porque achamos que aquela
entidade precisava participar dos esforços para amenizar o
problema do menor abandonado em Belo Horizonte. Fui
Presidente e sou Presidente do seu Conselho de Administração
desde a sua fundação. Conheço os problemas do menor, pois
presidia todas as assembléias e reuniões semanais e mensais.
O problema do menor abandonado é aquele que já abordamos.
Famílias e mais famílias vêm do interior e pensam que vão
encontrar trabalho, vão viver melhor em Belo Horizonte. Vão
viver, às vezes, em barracos, em bairros distantes, e,
quando os chefes de família arranjam empregos, têm de tomar
duas ou três conduções para chegar ao local do trabalho. Dai
a pouco, a mulher, com o filho menor no colo, está pedindo
esmolas na rua. Em pouco tempo, estão perdendo o barraco,
porque o senhorio não pratica despejo através da Justiça,
mas, sim, com a ajuda da coronha de um revólver de calibre
45 ou 38, batendo á porta do barraco e dando 24 horas para a
família sair. Vão, então, para debaixo de um viaduto ou de
uma marquise e, assim, os meninos estão na rua, tornando-se
menores abandonados. E a pobreza que ronda e cresce nas
grandes metrópoles. Já houve um papa, se não me engano o
Papa João XXIII, que comparou a periferia das grandes
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metrópoles a uma coroa de espinhos- Precisamos tratar disso
urgentemente. Há terrenos e mais terrenos ociosos, nas
saldas das grandes cidades - Belo Horizonte, Rio de Janeiro.
São Paulo. Há muitos sem-casas. Quem quiser saber a minha
posição e determinação a respeito dos sem-casas e a respeito
do problema de geração de oportunidades e empregos, aqui na
Capital, está convidado a ir, no dia 7, ao Minascentro, a
uma reunião com os sem-casas, a convite do Padre Pltti, onde
poderá ver o programa que ele apresenta, a ser realizado no
meu governo. Vou assinar a declaração dos sem-casas.
O coordenador - A propósito do tema a que o senhor se
referiu agora, há duas perguntas com ele relacionadas.
Primeiro a do Sr. Ronaldo, coordenador da FAMOB, depois a da
Presidente da Associação Feminina São Silvestre. A primeira
é a seguinte: "Belo Horizonte tornou-se a capital dos
acampamentos; são milhares de famílias que vivem com
crianças debaixo de lonas, morrendo de doenças, de frio e de
fome. O Governo do Estado não faz nada e a Prefeitura só faz
demagogia. O que podemos esperar do senhor na questão da
moradia popular?". A outra é a seguinte: "Desejo saber se
será possível dar continuidade às doações de casas para as
famílias carentes, ou vender casas para elas, mesmo tendo
renda precária por determinado tempo, por urna porcentagem
pequena, para que possam ter suas moradias."
O Sr. .José Alencar' - A primeira resposta é parte disso ai.

O problema dos sem-casas é terrível. Uma autoridade em Minas
já disse que não se podia fazer casa popular aqui, porque
isso significaria atrair mais pessoas sem casa para Belo
Horizonte. Acho que essa é uma forma muito estranha de fugir
do problema. O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos fazer
núcleos residenciais e núcleos industriais, sendo estes
relativamente próximos dos núcleos residenciais. Por
exemplo: vamos reunir as centenas, provavelmente milhares de
pequenas indústrias localizadas em lugares inadequados numa
cidade como Belo Horizonte. Que indústrias são essas? São
indústrias de roupas, indústrias de calçados, indústrias de
móveis, pequenas indústrias que não poluem. Essas indústrias
terão um distrito industrial à sua disposição, numa região
próxima a Belo Horizonte. E esse distrito industrial estará
estrategicamente situado ao lado de um núcleo residencial.
Esse núcleo residencial será feito com terrenos em torno de
300m2, com infra-estrutura de saneamento básico de água e
esgoto e com umprojeto piloto, um projeto padrão,
econômico, que será entregue para as famílias com detalhes
de execução. E o próprio Movimento dos Sem-casa - esse é um
assunto que iremos tratar no dia 7, estou antecipando para
vocês - vai, através dessa instituição, administrar esse
trabalho. O cidadão é que vai fazer sua casa. Todo mundo vai
ajudar, mas ele é que vai fazer sua casa. Nós temos, por
exemplo, uma experiência no SENAI, de formação até da mulher
pedreira. Já está se formando agora, parece-me, a primeira
turma, de 30 profissionais que sabem construir uma casa.
Portanto, além do homem, também a mulher está aprendendo,
com a ajuda do SENAI. Assim, elas vão construir. Construir



como? Construir de forma modular. Elas poderão fazer um
cômodo, depois outro cômodo, mas tudo dentro de um programa
preestabelecido e com a locação da casa no terreno
predeterminado: isto aqui é área para horta, isto aqui é
área para quintal, etc. Será um trabalho orientado. Esse
projeto será objeto de aprovação nossa, oficial, no dia 7.
Esse projeto não é meu. E de uma instituição chamada Cem
casa (cem com "c", e não com "s", não sei por quê)- O certo
é que vamos aprovar e assinar esse projeto, porque ele é
absolutamente prioritário no campo social e é exeqüível do
ponto de vista econômico. Não adianta nada sonhar. Vamos
assinar um projeto que pode ser feito e vai ser feito. E
começa aqui, em Minas, o exemplo para a solução dos
problemas do menor abandonado, do pedinte, do menino de
rua... E os problemas começam a ser solucionados na base, de
forma clara e definitiva. Não podemos exigir que um cidadão
saia da favela para ir morar em um conjunto habitacional
distante e comprar uma casa por preço que não pode ser pago,
mesmo porque, quando ele mora na favela, mora perto de onde
trabalha. Nós temos que compreender isso e criar condições
para que o cidadão opte por uma residência dessas. Isso não
é difícil, é fácil. Esse é um problema que deve ser
resolvido por um governo próximo das entidades que estão
próximas dessa gente, porque essa gente tem alguém muito
próximo delas: os vicentinos, várias entidades filantrópicas
sérias, como a Associação dos Sem-Casa, que conhece o
problema de perto. Então vamos ajudar nisso para valer.
O coordenador - Quero informar que o tema abordado pelo Dr.
José Alencar está referido em várias perguntas que virão a
seguir, de forma que, se não conseguirmos chegar a elas,
pelo menos uma referência já terá sido feita nessa resposta.
A pergunta seguinte é de Hamilton Dias de Moura, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte
e região, da Federação de Rodoviários de Minas Gerais e
também Presidente da Central Geral dos Trabalhadores - CGT.
Ele pergunta: "A participação dos salários na renda nacional
só tem caldo. Sem mercado interno, nenhuma economia se
desenvolve. O senhor está de acordo com o salário mínimo de
R$65,OO?".
O Sr. José Alencar* - Não, não estou de acordo. Meus

amigos, muita gente se engana ao pensar que os industriários
são a favor do achatamento salarial. E claro que não são. Os
industriários desejam que o mercado interno seja forte. E
não pode haver mercado interno forte com salário mínimo de
sessenta e poucos reais por mês, por razões óbvias: não dá
para a pessoa viver, não dá para a pessoa consumir o
essencialíssimo-
Aqui, no Brasil, tem-se achatado o consumo também pelas
taxas de juros, a chamada política monetária, isto é, taxas
de juros elevadas para reduzir o consumo, achatar o consumo.
Isto porque a escola monetária da economia mundial recomenda
política monetária de taxas de juros altas para combater a
inflação. Só que não se aplica a inflação como a nossa nem a
taxas de juros como as nossas. Por exemplo, nos Estados
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Unidos, as taxas de juros são reguladas pela taxa
interbancária de Nova torque, que é a "prime rate". Essa
taxa gira em torno de 5% a 5,5%, no momento, ao ano. Então,
se houver uma ameaça de inflação lá, inflação crescente que
passe de 2,5% ao ano e esteja apontando para 3% a 3,5% ao
ano, adota-se uma política monetária, ou seja, elevam-se as
taxas. Em quanto? Meio ponto percentual ao ano; passa-se de
5,5% para 6%, de 6% para 6,5%, de 6,5% para 7% ao ano. Isso
não significa aumento de custo porque 0,5% ou 1% ao ano do
aumento do custo não é nada no custo dos produtos. No
Brasil, não. Aqui, adota-se uma taxa que é pelo menos 12
vezes maior do que as taxas aplicadas nos países chamados
desenvolvidos. Portanto, essas taxas de juros criadas aqui
para achatar o consumo acabam provocando um aumento dos
custos sem achatar o consumo. Não se pode achatar o consumo
de quem não consome. Um cidadão que ganha R$64,00 por mês
praticamente não consome. Ele não é um consumidor, não pode
ser considerado consumidor em nenhuma parte do mundo. Na
verdade, ele é um pobre coitado.
Sendo assim, somos contra isso. E ser contra isso não
significa dizer que podemos chegar ao Governo e duplicar ou
triplicar os salários. Não é isso não. Para que esses
salários cresçam é preciso que haja - como já falei desde o
primeiro momento - crescimento da economia. Estejam certos:
esta é minha especialidade. Para mim, isso é simples.
O coordenador - A pergunta seguinte é de Henrique Reis, da
Consultoria da Assembléia Legislativa: "Como empresário, o
senhor implantou duas importantes indústrias na cidade de
Montes Claros, beneficiando-se dos incentivos fiscais
concedidos pela Governo Federal para projetos industriais
implantados na área mineira da SUDENE. Se eleito Governador,
que medidas concretas de política industrial o senhor
pretende introduzir para ampliação dos investimentos no
Estado?"
O Sr. José Alencar* - Naquele tempo, eram 42 os municípios
da área mineira da SUDENE- Hoje, são 51 os municípios
contemplados pela SUDENE. O que é a SUDENE? E uma agência de
desenvolvimento para atender a uma região carente, pobre, o
"Polígono das Secas" de Minas Gerais. Ela foi criada por
Juscelino e incluiu esses 42 municípios, na época, com 120
mil km2 e, atualmente, com 1.500.000 habitantes. Outros nove
Estados brasileiros estão também na área da SUDENE:
Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Todos esses mais o
Norte de Minas completam dez territórios que estão sob a
égide da SUDENE. Os nossos projetos foram atendidos pela
SUDENE, não sã com recursos do FINOR, mas também com
incentivos fiscais ligados à isenção ou redução de imposto
de renda a pagar. Esses projetos nossos são considerados
pela SUDENE os mais vitoriosos do Brasil.
Houve um momento em que uma fábrica de tecidos em Natal, no
Rio Grande do Norte, feita uma das mais modernas do mundo
pelo Gen. Albuquerque Lima, pelo José Aluisio Moreira de
Souza e pelo Aluisio Alves, feita sob a orientação do
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Instituto Gersen, da Suíça, que é o mais avançado Instituto
de tecnologia têxtil, ficou paralisada por um ano. com 940
empregados sem receber nada e sem a mínima condição de
prover o sustento dos filhos. Fui então chamado por um
fornecedor de fibra dessa firma, que era também fornecedor
nosso, visitei a fábrica, comprei seu controle acionário e
levei para Natal dez famílias: um engenheiro civil, um
engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, um advogado, um
contador e cinco técnicos têxteis de nível médio. Fizemos
um novo organograma e ocupamos a cabeça daquele organograma
com esses nossos técnicos. Expliquei a eles que
precisávamos implantar um sistema de trabalho nosso para que
aquela fábrica fosse para frente. Isso aconteceu há dez
anos. No ano passado, ela foi classificada, pela revista
"Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio Vargas, como a
130a empresa entre as 500 maiores do Brasil. Agora, há
aproximadamente 15 dias, recebi uma carta do Presidente da
Fundação Getúlio Vargas dizendo-me que, das 500 maiores
empresas do Brasil, 12 são consideradas de excelência
empresarial pela Fundação Getúlio Vagas Pois bem, uma
dessas 12 empresas é aquela fábrica de Natal, que estivera
parada por 1 ano.
O coordenador - Pergunta feita por Alexandre Queirós,

membro da Consultoria da Assembléia Legislativa: "Baseado no
propósito de simplificar a vida do contribuinte e na
experiência de V. Sa. . junto à FIEMG, quais seriam suas
sugestões para a implantação e execução de uma reforma
fiscal no âmbito estadual?"
a Sr. José Alencar* - Antes de responder a essa pergunta,
vou concluir a pergunta anterior. Em Minas, em primeiro
lugar, nós vamos fazer com que a região mineira da SUDENE
seja tratada da mesma forma como são tratados os demais
Estados por seus Governadores Na realidade, é um
instrumento de progresso que poderá matar a fome de milhares
de mineiros que estão naquela região. O próprio Projeto
Jaiba, que visitei há cerca de 15 dias, está paralisado há
praticamente 20 anos, desde que ele foi feito. A infra-
estrutura está pronta para 100000ha irrigados; foram gastos
todos os recursos, e apenas 3.000ha estão irrigados. Uma
área que poderia acolher e assentar 300 mil pessoas com mais
umas 200 mil na área de agroindústria e núcleos residenciais
está com apenas 3% realizados. Temos que criar condições de
incentivos, não iguais aos incentivos da SUDENE, mas
incentivos fiscais não setoriais e regionais, para atender a
outras regiões, segundo características de cada uma delas.
Em segundo lugar, temos que promover o desenvolvimento de
leite e café no Sul de Minas, que tem vocação natural para
isso. Promover o trabalho com pedras preciosas e
semipreciosas no vale do Mucuri, no vale do São Mateus, no
vale do Rio Doce, no vale do Jequitinhonha, onde há pedras.
Há pouco tempo, em Araçuaí, estive em contato com alguns
produtores de pedras coradas, e eles me disseram que as
pedras não são lapidadas em Araçuai. Elas vão brutas para a
Bahia, onde recebem a lapidação e saem para o exterior. E
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uma pena, porque há uma enorme quantidade de jovens que
poderiam estar aprendendo o ofício nobre de lapidador,
ganhando dinheiro e enriquecendo aquele vale, que é rico
pela força da própria natureza. Todos conhecem a história da
Chica da Silva. Todos sabem do apreço com que os portugueses
tratavam as minas de diamante do vale do Jequitinhonha. Pode
não haver mais diamantes naquela proporção em Diamantina,
mas há muita pedra corada e muita pedra de valor ao longo do
vale do Jequitinhonha, que nós conhecemos praticamente de
ponta a ponta. E preciso que as características próprias de
cada região sejam transformadas em fator de desenvolvimento,
através da aplicação de incentivos fiscais e crediticios.
Isso o Estado pode fazer e, fazendo, irá fazer crescer a
arrecadação, ao invés de fazê-la diminuir. Agora, com
relação á vida do contribuinte, é claro que precisamos
simplificá-la. O Estado de Minas pode dar uma grande
contribuição à reforma tributária, que será objeto de emenda
constitucional. Nessa reforma tributária há vários projetos
nossos. Trouxemos o Professor Ives Gandra, que fez várias
palestras na Federação das Indústrias, e achamos que ele é
realmente uma autoridade no assunto e poderá trazer uma
grande contribuição para simplificar a vida do contribuinte,
fazer crescer a arrecadação e desburocratizar a atividade
empresarial. Então, vamos tentar levar a influência de Minas
para a adoção de um projeto daquela importância, obviamente,
com a participação de outros grandes tributaristas e de
pessoas que estão familiarizadas com o assunto. Nosso
projeto reduz, me parece, que a apenas 5 impostos os 58
existentes.
O coordenador - A pergunta seguinte é de Delfim Mota,
Presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário no
Estado de Minas Gerais - SINDINVEST: "Dr. José Alencar, os
índices de pesquisa, segundo seus amigos e assessores, não
estão traduzindo as manifestações de apoio recebidas em
cidades do interior e na Capital. O senhor tem uma
explicação para isso?.
O Sr. José Alencar - As pesquisas, quando são realizadas

distantes da data da eleição, não digo que estejam erradas,
mas distorcem, ás vezes, os valores. Sabemos da história
recente de São Paulo, onde o atual Governador do Estado, Dr.
Fleury, estava com 2% dos votos nas pesquisas 60 dias antes
das eleições. O Dr. Mário Covas estava com 60%. Não havia a
menor dúvida de que o Dr. Mário Covas estava eleito
Governador de São Paulo. Pois bem, o Dr. Fleury ganhou as
eleições, e o Dr. Mário Covas continua com 50%. Hoje, ele
tem 50% da preferência de voto nas pesquisas para as
próximás eleições. E claro que nós respeitamos os institutos
de pesquisa. Achamos que eles são absolutamente idôneos e
capazes. Temos que ter, também, um mínimo de humildade e é
por isso que estamos trabalhando muito para reverter o
quadro. E vamos revertê-lo, porque nossa mensagem está
sintonizada com aquilo que a sociedade, hoje, deseja. Por
exemplo, as chamadas pesquisas qualitativas mostram que a
sociedade, em mais de 76%, 2/3, exige um governante novo na
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política - é o meu caso, parece que foi feito para mim - e
que tenha experiência administrativa. Fico até com vergonha
de dizer quantos anos tenho de experiência. Até os diminuo
um pouco, porque fico escandalizado com todo o tempo de
experiência que tenho. Terceira característica: ser maduro.
Estou com 62 anos. Fico até constrangido por estar começando
minha vida pública aos 62 anos de idade. Você que é médico,
Dálton, e é nosso companheiro, pode estar certo, e todos
podem estar certos, de que estou com a vitalidade dos 30
anos, porque estou motivado.
O coordenador - A pergunta seguinte, coincidentemente, é do
ex-Deputado Dálton Canabrava: "Os outros candidatos, á
exceção do PT, mascaram a sua filiação partidária em siglas
complexas, sem significação e sem tradição. Por que o senhor
faz questão de realçar que é candidato de um só partido, o
PMDB? O senhor já mudou muito de partido? O senhor acha que
por ser novo e sem grande tradição na política será
prejudicado no julgamento popular?".
O Sr. José Alencar - São muitas perguntas. E a primeira vez
na minha vida que faço uma filiação partidária efetiva. Toda
a vida fui político como todo cidadão é, ou seja, eleitor.
Na realidade, incursão na vida política para valer, é essa a
primeira vez. Por gentileza, poderia me passar a pergunta?
Aqui o ex-Deputado Dálton Canabrava diz; "Os Outros
candidatos mascaram sua filiação partidária com siglas
complexas, sem significação e sem tradição. Por que o senhor
faz questão de realçar que é candidato de um só partido, o
PMDB?". Bom, muitos quiseram fazer composição conosco. Eu
entendo, e falei com todos eles, que uma coligação deve ter
á mesa de negociação apenas um objetivo: os elevados
objetivos do Estado. No momento em que se sentam em torno de
uma mesa para lotear o Estado, quando dizem: " eu fico com
isso, nós ficamos com aquilo", tudo isso iria me tirar a
liberdade para fazer um governo da forma que desejo. Tenho
que ter a liberdade para governar em beneficio do povo. Isso
não significa que o PMDB esteja sozinho. O PMDB está com o
povo. Temos recebido manifestações de apreço e adesões de
homens de bem de vários partidos. Ontem, pela manhã, o
Deputado Avelino Costa, que é de outro partido, lá de Rio
Branco, meu vizinho lá de Ubá, quis me dar seu apoio. Também
em Montes Claros um candidato de outro partido, chamado
Carlos Pimenta, quer trabalhar ao nosso lado. Outro dia,
numa reunião com o candidato a Senador, Tarcisio Delgado, em
Juiz de Fora, com mais de mil pessoas e várias lideranças,
pediu a palavra um jovem chamado Renato Mendonça, Presidente
do PI- de Juiz de Fora, uma metrópole, candidato a Deputado
Estadual pelo PL, para dizer que fez uma reunião com os
militantes, diretório e partidários do Pi- na região e todos
exigiram que o Pi- ficasse conosco na Zona da Mata.
Obviamente, o Presidente do PL. mineiro o liberou. Por isso
ele estava naquele microfone para dizer que o candidato a
Governador dele era José Alencar Gomes da Silva e o
candidato a Senador era Tarcísio Delgado. Ele foi aplaudido
de pé. 0 Tarcisio está me informando que ele está pintando
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os muros de Belo Horizonte com o nosso nome. É um rapaz de
bem; você precisa conhecê-lo. E assim está acontecendo em
toda a parte. Eu não sei ao certo, porque estou viajando
muito, mas parece que, há poucos dias em Uberaba, o Deputado
Federal Cartafina, que também é médico, levou seu apoio ao
nosso nome. Aqui, neste Plenário, há um Deputado do PPR que
está nos esperando e quer conversar conosco. E assim tem
sido. Posso contar para vocês que, em Varginha, uma das
grandes cidades do Brasil, o Prefeito Aloisio Ribeiro, que
não é do nosso partido, está conosco. Já subiu em palanque e
proferiu discurso a nosso favor. Temos visto que os homens
de bem estão querendo atender ao sentimento da sociedade e
viram que a nossa mensagem está melhor sintonizada com esse
sentimento. E por isso, meus amigos, que vamos ganhar estas
eleições. Chegaremos ao 2o turno, certamente. Ai vai começar
tudo de novo e "a onça vai beber água". Vamos, então,
mostrar a vitória daquele menino da Zona da Mata, de família
humilde, llg filho de uma família de 15, que saiu de casa
aos 14 anos para trabalhar como empregado e viabilizou seu
orçamento, ficou independente aos 14 anos, não dependeu mais
de ninguém na vida para crescer, nunca atrasou um dia sequer
o pagamento de seus impostos federais, estaduais e
municipais. São 44 anos de vida empresarial, sem nunca ter
participado de cartel ou oligopólio e sem nunca ter vendido
nada para o Estado. Então, é esse menino que - graças a Deus
- tem uma vida montada na hombridade, na lisura, no
trabalho, na competência , na seriedade e na dedicação que
vai chegar para dar um jeito de melhorar um pouco a vida dos
mineiros. E vamos melhorar, se Deus quiser.
O coordenador - A pergunta seguinte é do Sr. Dsmir Venuto,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil de Belo Horizonte. Indago ao senhor se deseja fazer a
pergunta pessoalmente-
0 Sr. Osmir Venuto - Sim, senhor coordenador.
Primeiramente, gostaria de falar da preocupação que temos,
como trabalhadores da construção civil. Como todos sabem,
quando há um plano econômico, ele bate primeiro sobre os
operários da construção civil. Num universo de 150 mil
trabalhadores em nossa região, 80% estão desempregados. A
gente vê milhares de trabalhadores que não encontram meios
de trabalhar no interior e vêm para a metrópole. E aqui, o
que encontram é o setor da construção civil. Com  esta
recessão, esses trabalhadores ficam debaixo do viaduto ou,
então, vão morar na periferia ou nas favelas. A minha
pergunta é se haverá um incentivo do futuro Governador para
que o homem do campo não venha para a cidade. E, também,
para que esse homem, que está desperdiçado em Belo
Horizonte, possa retornar ao campo, estancando, ainda, a
vinda de outras pessoas para a Capital. A minha questão é
esta: um incentivo para que esse homem fique no interior.
O Sr. José Alencar - Você sabe, Osmir, que temos que
respeitar o direito de ir e vir das pessoas. E um direito
sagrado. Não podemos exigir que as pessoas não saiam do
interior. Mas, da forma como você faz, a colocação é
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correta. É preciso incentivar as pessoas a se realizarem
onde desejarem- Posso te garantir que as pessoas desejam se
realizar onde nasceram, até mesmo pelo sentimento telúrico.
As pessoas gostam da sua terra e gostariam que tivesse
oportunidade lá para os filhos. E por Isso que saem. Hoje,
já estão compreendendo que as grandes capitais, as
metrópoles não mais oferecem as condições de vida que
ofereciam no passado, e a tendência natural é diminuir esse
fluxo, na medida em que houver, no interior, condições para
que as pessoas se realizem. Isso nós vamos procurar fazer.
Com relação ao problema da recessão, uma das minhas lutas
durante toda a vida, tenho a dizer que ela é a grande
responsável pelo desemprego e faz com que exista esse número
brutal de menores abandonados, de crianças de rua, de
mendigos, não só aqui como em todas as grandes capitais.
Isso acontece em São Paulo, na Avenida Paulista, na Avenida
Ipiranga, na Avenida São João, assim como aqui, na Avenida
Afonso Pena, na Rua da Bahia, na Savassi. Vemos o grande
número de crianças que estão nas ruas. Esse quadro precisa
mudar e, para tanto, temos que promover o desenvolvimento.
Minas Gerais não tem responsabilidade direta pela inflação
e, portanto, pela recessão, mas tem uma responsabilidade
como Estado que é, símbolo da síntese nacional. Digo,
inclusive, que o Brasil inteiro espera por Minas. Existe uma
grande força no passado histórico de Minas; figuras como
Arthur Bernardes, Milton Campos, Juscelino e o próprio
Tancredo. São homens que levaram à vida pública um exemplo
de comportamento e, portanto, ajudaram a construir uma
imagem rica de Minas Gerais, O Brasil espera por um exemplo
de Minas, a voz de Minas será ouvida. Quando alguém fala que
Minas está ausente da vida nacional, nós nos perguntamos
qual a forma de Minas estar presente. Minas, para estar
presente, precisa de alguém que saiba das coisas, que fale e
possa ser ouvido por todos os que assim o desejarem. As
pessoas que não têm o que dizer não podem oferecer a Minas
aquele lugar que sempre lhe coube. Essa a razão pela qual
necessitamos de assessores, no governo, para nos ajudarem, a
fim de que nossa linguagem seja correta e bata certo para
chegar aos elevados Conselhos da República, promovendo
mudanças. Minas é síntese nacional; o mineiro é mais
brasileiro que os outros. Nós, quando vamos ao Nordeste e
nos encantamos com suas praias, estamos encantados com uma
coisa nossa, como brasileiros que somos. Nós, quando
chegamos ao Rio, ficamos admirados com suas belezas
naturais, entendendo que aquelas belezas são nossas, como
brasileiros que somos. Nós nos orgulhamos da pujança de São
Paulo, como coisa nossa. Dai a razão pela qual nós temos
voz, temos força. Os demais Estados respeitam Minas porque
Minas não é contra os outros Estados. O próprio Juscelino
deu o exemplo, aceitando que a indústria automobilística se
instalasse em São Paulo fazendo progredir industrialmente
aquele Estado, quando o lugar correto para sua instalação
era Minas Gerais, porque aqui encontra-se a produção de aço,
aqui já se encontravam, naquela altura, as potencialidades
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hidráulicas do Rio Grande, hoje transformadas em energia
elétrica, quase de ponta a ponta, em várias usinas. Aqui já
havia Três Marias, aqui encontrava-se a única usina de aço
especial do Brasil. a ACESITA. Aqui deveria instalar-se a
indústria automobilística- Mas, naquele tempo, não era o
ICMS, era o Imposto de Rendas e Consignações que
predominava, razão pela qual a indústria instalou-se em São
Paulo. Essa mentalidade imediatista, fiscalista. atrapalhou
Minas historicamente E, prova de que aqui era o lugar ideal
para a instalação da indústria automobilística, é o sucesso
da FIAT, que oferece índices elevadissinios de produtividade
e grande crescimento. O operário mineiro é melhor, porque
gosta da fábrica, considerando-a como sua família. Desde que
assumi a Federação, nunca houve uma greve, nem nas
siderúrgicas, nem na FIAT, porque todos sabem que abri as
portas da Federação, estabelecendo o diálogo de igual para
igual com as lideranças trabalhistas de Minas.
O coordenador - Quero informar que a resposta do Dr.
Alencar satisfez, em parte, à pergunta formulada pelo
Marcilio e pelo Sérgio, diretores do SINTAPPI e
representantes dos presidentes de associações de empregados
da EPAMIG. Eles indagam especificamente qual o tratamento
que o senhor daria à pesquisa agropecuária
O Sr. José Alencar - Já falei sobre a EMBRAPA. Vou dar um
exemplo. Temos, no Norte de Minas e no Triângulo, regiões
apropriadas para a cotonicultura, por várias razões como
luminosidade, terras, etc. Mas, como chove pouco no Norte de
Minas, isso pode ser uma vantagem, desde que haja irrigação.
O algodão irrigado do Norte de Minas alcança os melhores
índices de qualidade do mundo. Sou consumidor de algodão e
sei desse fato. Há alguns projetos que utilizaram a
irrigação no Norte de Minas e se dedicaram à cotonicultura.
Obtiveram bons resultados, mas, os especialistas da EMBRAPA
e do Instituto Internacional do Algodão, que estiveram
conosco no Centro das Indústrias Químicas e Têxteis do Rio
de Janeiro, disseram o seguinte: "o que falta no Brasil é o
desenvolvimento de sementes apropriadas para o Nordeste e
Norte de Minas na área da cotonicultura". Por quê? Porque
foi desenvolvida uma semente no Instituto Agronômico de
Campinas que prevaleceu por multo tempo. Trata-se da IAC nQ
17 do Instituto Agronômico de Campinas e foi desenvolvida
para a cotonicultura do Paraná e de São Paulo. Essa semente
do IAC ng 17 foi adquirida por alguns cotonicultores do
Norte de Minas. Ela tinha algum resultado para o algodão.
Mas o certo é a idéia que a EMBRAPA defende: desenvolver uma
semente adequada à região climática do Norte de Minas.
Depois da IAC nQ li veio uma outra semente superior a essa:
a IAC nQ 20 que, hoje, está sendo utilizada pelos
cotonicultores do Paraná e de São Paulo. Essa é excelente
para aquela região, mas não para o Norte de Minas. No
entanto, ela é usada no Norte de Minas. A grande verdade é
que naquela cotonicultura à base de caroço de algodão a
produtividade é ridícula. No Norte de Minas essa
produtividade é de 400kg/ha/ano, quando nós obtemos
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2500k9/tia/ano em áreas irrigadas e ainda poderíamos obter
3.500kg/ha/ano, com qualidade superior, se desenvolvêssemos
uma semente adequada ao clima e ás condições da área
irrigada, à luminosidade e a outras características que são
encontradas no Nordeste e no Norte de Minas e que se
assemelham, até mesmo, às condições do Egito, onde se colhe
o melhor algodão do mundo. Portanto, precisamos dar melhores
condições para que haja pesquisa e se desenvolva a
tecnologia na área da cotonicultura. Temos instrumentos para
isso. Mas é necessário que se respeitem esses instrumentos.
Um deles é a EMBRAPA, que poderia propiciar também condições
especiais para a EMATER, que é a continuadora da ACAR.
Admiro muito a EMATER, porque participei do Grupo 45 da
ACAR, quando era jovem, no interior da Zona da Mata.
Inclusive, já inaugurei muitas latrinas na roça, porque eles
não as tinham. Fazíamos as fossas sépticas. O Presidente
José do Carmo, da ACAR, na época, também trabalhou muito por
aquele povo. Participei, também, de várias reuniões de
formatura de parteiras leigas. Isso tudo era trabalho da
ACAR, dos extensionistas da ACAR. Ensinávamos, também, o
homem da roça a usar o filtro. Ele não usa filtro: toma
qualquer água; ele contribui para a poluição de todas as
águas a jtjsante e recebe das águas a montante a poluição que
absorve. E uma questão de dar força a essas instituições,
para que se possa levar ao interior alguma orientação. No
campo da pesquisa, no campo da ciência, na área rural, temos
muito o que fazer. O Brasil é muito rico e precisa
aproveitar melhor sua potencialidade agrícola. Para isso,
tem que respeitar e motivar as instituições. Tem que haver o
exemplo das lideranças. O Governo não pode se refestelar no
Palácio da Liberdade e abandonar todas essas instituições.
Na empresa também é assim: se você abandona um determinado
departamento, ele morre, porque todo departamento precisa de
motivação. Até o TQC - Total Quality Control - que hoje
dominou todas as indústrias no mundo, diz: "Primeiro, ouvir
o cidadão'. Ele pode ser o homem da faxina, mas pode sugerir
melhoramentos. O que se está vendo no Brasil? Os institutos
estatais estão indo á falência, porque há, realmente, um
abandono total. Eles se desmotivam. Dai a razão pela qual as
pessoas falam que as coisas no setor público não dão certo e
que temos de privatizar todos os institutos estaduais.
Temos, de um lado, o fracasso da experiência socialista de
70 anos e, de outro lado, em outro extremo, os neoliberais.
Não podemos apoiar também os neoliberais, porque não é com
os extremos e com o radicalismo que vamos solucionar os
problemas. Temos, pois, de apoiar esses departamentos e
fazer com que se recuperem. Para isso, é preciso que haja
trabalho e muita dedicação.
O coordenador - Dentro da nossa previsão, não vamos
conseguir fazer todas as perguntas. As perguntas de Patricia
Ferraz, Gilberto Araújo, Edna Bastos, Antônio Carlos Mazili,
Lúcia Coelho, em nome de Antônio Martins de Souza, de Raquel
Scarlatell, Antônio Faria Pacheco. Efigênia dos Santos
Gomes, Carlos Eduardo, Adão Bernardes, Marcos Geraldo de
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Freitas, Paulo Renato Carvalho, Vanda Lacerda, Prof. José
Geraldo de Faria, Presidente Emérito do Instituto Histórico
de Minas Gerais, Elcio Borges dos Santos, Isabela Amara],
Terezinha dos Santos. Divino Braga e de Diógenes Tino serão
entregues à assessoria do candidato. Há tempo, apenas, para
a pergunta da Sra. Maria de Lourdes Prata Passos. Presidente
do Conselho Estadual da Mulher: "Dr. José Alencar. como
Presidente do Conselho, desejava saber o que o senhor vai
fazer em prol das mulheres de Minas Gerais? O senhor vai
aproveitar a mulher no seu Governo?.
O Sr. José Alencar* - Dei um exemplo para a Deputada Maria
Elvira, que está me ajudando com uma equipe brilhante.
Trata-se da economista Margarida Fontana, que é, realmente,
dedicada e conhecida no universo de economistas de Minas.
Essa é a razão pela qual posso responder á sua pergunta de
cadeira. Se eu tivesse qualquer discriminação com relação às
mulheres, não escolheria uma mulher para coordenar essa
equipe. Acredito muito no peso intelectual da mulher, e
acredito mais ainda na responsabilidade com que a mulher
abraça as causas. Tenho muita experiência disso na minha
vida, na minha própria casa. Minha mulher assumiu
responsabilidades que, provavelmente, eu não teria condições
de assumir perante meus filhos. Também, no meu trabalho,
tenho vários exemplos a serem citados. Estão, hoje, aqui
presentes, várias pessoas que me ajudam. Vejo a Angela e
gostaria de dizer que não conheço ninguém mais responsável
que a Angela. Também vejo a Susana e a Maria do Carmo. São
muitas as mulheres que conheço e respeito. Entretanto, os
homens não precisam ficar tristes, porque não vou
discriminá-los. Os homens também terão lugar no meu governo.
O coordenador - Ao encerrar estes debates, quero agradecer,
em nome dos meus colegas do CEPO, ao Dr. José Alencar, e
também à Mesa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais pelo
apoio oferecido. Muito obrigado a todos-
0 Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus
agradecimentos ao Dr. José Alencar, bem como às demais
autoridades e aos participantes deste debate.
* - Sem revisão do orador-

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 769/92

Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, a proposição em
epigrafe pretende seja dada a denominação de Profa. Lourdes
Bernadete da Silva ao estabelecimento oficial de ensino do
Municipio de Betim atualmente designado Escola Estadual
Granjas Santo Antônio.
Tendo vencido o prazo para a apreciação da matéria pela
Comissão de Constituição e Justiça e atendendo a
requerimento do autor, vem o projeto a esta Comissão para o
lg turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
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Fundamentação
A mencionada alteração é uma reivindicação daquela
comunidade escolar, que anseia por homenagear a Profa.
Lourdes Bernadete da Silva, vitima de um acidente fatal
quando se dirigia ao trabalho. Á referida professora dedicou
a vida aos alunos e á luta pela melhoria da qualidade do
ensino. Pela ação que ela desenvolveu em sua comunidade,
consideramos oportuno e merecido o mencionado preito.
Apresentamos, ao final deste parecer, substitutivo ao
projeto, com vistas ao seu aprimoramento técnico.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 769/92 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO tlg 1 AO PROJETO DE LEI Ng 769192
Dá a denominação de Escola Estadual Profa. Lourdes
Bernadete da Silva à Escola Estadual Granjas Santo Antônio,
no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Escola Estadual Profa.
Lourdes Bernadete da Silva a Escola Estadual Granjas Santo
Antônio, no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1994.
Francisco Ramalho, relator

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.980194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Roberto Amaral
declara de utilidade pública o Lar das Meninas Flor da
Acácia, com sede no Município de Viçosa.
Publicada em 14/4/94, a proposição foi encaminhada á

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
a sua tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em atendimento ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade cuidar
gratuitamente de menores carentes de ambos os sexos, na
faixa etária de 7 a 16 anos, visando a seu desenvolvimento e
à compensação de suas deficiências.
Sua atuação na comunidade é marcada pelos relevantes
serviços assistenciais que lhe presta, o que a faz
merecedora do título declaratõrio de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.980/94 no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 0 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 2.069/94
Comissão de Educação, Culturá. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
0 projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação Serra Esporte Clube Social, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lo turno.

Fundamentação
A mencionada Associação, com personalidade jurídica, tem
por objetivo promover o bem-estar de seus associados, assim
como desenvolver atividades de caráter recreativo,
esportivo, cultural e social.
Dessa forma, pelos relevantes serviços prestados á

comunidade em que atua, a referida Associação merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.059/94 na forma original.
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.534/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Eduardo Brás, tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro Espírita
Lázaro - CEL -, com sede no Município de Formiga.
Aprovado no IQ turno com a Emenda no 1, da Comissão de
Saúde e Ação Social, o referido projeto foi baixado em
diligência a pedido deste relator. Cumprida a diligência,
encontramo-nos em condições de examinar a matéria no 2Q
turno de deliberação conclusiva e de elaborar a redação do
vencido, nos termos regimentais. -

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem pautado sua
atuação por relevantes serviços prestados à comunidade,
notadamente no que se refere ao atendimento desinteressado
aos mais carentes.
Ratificamos, pois, a opinião exarada por esta Comissão,
favorável á concessão do titulo declaratôrio de utilidade
pública, quando a matéria foi examinada no ig turno.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.534/93 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno, cuja
redação segue anexa e é parte deste parecer.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.534193
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Declara de utilidade pública o Centro Espirita Lázaro - CEL
-, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Lázaro - CEL -, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.795193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Ação
Comunitária de Vila Caxias e Vila Santa Rita e seus
respectivos bairros, com sede no Município de Além Paraíba.
Aprovada no iQ turno, com emenda, volta a matéria a esta

Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva.
Nos termos do f lg do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em apreço é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo a defesa dos
interesses da população e a melhoria da qualidade de vida da
comunidade em que atua. Nesse sentido, mantém serviços de
cunho beneficente e assistencial, além de representar,
perante o poder público e as entidades privadas, os
interesses de seus associados.
Pelos serviços prestados em prol do bem-estar social, a
instituição faz jus á declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.795/93 no 2Q turno, na forma do vencido no iQ turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.795193

Declara de utilidade pública a Ação Comunitária de Vila
Caxias e Vila Santa Rita e seus respectivos bairros, com
sede no Município de Além Paraiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Ação
Comunitária de Vila Caxias e Vila Santa Rita e seus
respectivos bairros, com sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.018194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em exame, que pretende declarar de utilidade pública
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a Associação de Moradores São Caetano - ASSCA -, com sede no
Município de Betim, foi aprovado no lg turno, com emenda.
Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria
no 2g turno, em cumprimento às disposições regimentais.
Nos termos do # l Q do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil sem fins
lucrativos que se destina a prestar serviços
sociocomunitários aos moradores do Conjunto Habitacional São
Caetano, situado no Bairro São Caetano, no Município de
Bet im.
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando aos
moradores do lugar em que atua, consideramos justa a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.018/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.018/94

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores São
Caetano - ASSCA -, com sede no Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores São Caetano - ASSCA -, com sede no Município de
Bet im.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.051/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Associação
Beneficência Popular, com sede no Município de Mariana
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
Tendo em vista o cunho social e filantrópico das atividades
desenvolvidas pela Associação Beneficência Popular, que tem
como objetivos principais a educação da infância e da
juventude e a prática da caridade em hospitais, orfanatos e
entidades assemelhadas, evidenciado está o mérito da
proposição em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.051/94 no 2Q turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.
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PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.092/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cõssimo Freitas, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Servidores Aposentados da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - APLEMG -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Após sua aprovação no lQ turno, na forma original, cabe-
nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, em cumprimento às disposições regimentais.

Fundamentação
Os objetivos sociais a que a referida Associação se propõe,
tais como prestar assistência social, cultural e jurídica
aos seus associados, além de congregá-los, refletem os
anseios altruístas da entidade.
Pelos relevantes serviços que vem prestando aos servidores

do Legislativo mineiro, a associação merece ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 2M92/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

ERRATA

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAR UM CÓDIGO
DE ÉTICA E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DECORO PARLAMENTAR
Na publicação do relatório em epigrafe, verificada na
edição de 17/6/94, págs. 46, cols. 2, 3 e 4, e 47, col. 1,
onde se lê, no quarto parágrafo da conclusão, na pág. 46,
col. 3;

•'a Comissão Especial apresenta à Assembléia o projeto de
resolução anexo", leia-se;
"a Comissão Especial apresenta à Assembléia o anteprojeto

de resolução anexo".
E onde se lê, após a conclusão, na pág. 46, cal 3:

"PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ", leia-se:
"ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO".
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ATAS

ATA DA 573a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado Ajalmar Silva

SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:
Atas - Correspondência: Mensagens ngs 503 e 504/94 (Projetos
de Lei flQS 2.154 e 2.155/94). do Governador do Estado -
Ofícios - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Benã Guedes - Agostinho Patrus - Ailton Vilela
- Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Elisa Alves - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Maria
Pinto - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário "ad hoc, procede
à leitura das atas das reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wilson Pires, lg-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM NQ 503194*
Belo Horizonte, 19 de agosto de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a
doar Imóvel ao Município de Capinópolis.
o imóvel de que trata o projeto em apreço, constituído por
um terreno medindo 1.108m2 e um prédio com a área construída
de 405,82m2, foi doado ao Estado pela Sociedade Ginásio
Capinópolis, para q ue nele funcionasse uma escola estadual.
Cumprida a finalidade da doação até o ano de 1988, quando a
escola foi transferida para outro local, o imóvel encontra-
se atualmente abandonado, em precárias condições de uso, com
o edifício correndo sérios riscos de desabamento.
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Essa circunstância, aliada ao fato de o Estado não ter
planos para utilização imediata do prédio, me conduz a
entender como legitimo o interesse do Prefeito de
Capinópolis, no sentido de ver o imóvel Integrando o
património do município, a fim de destiná-lo aos serviços do
setor educacional
Ao solicitar autorização dessa augusta Assembléia
Legislativa, indispensável para a efetivação da providência
postulada, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.154/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Capinõpol is.
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Capinápolis o imóvel situado na Avenida 97,
esquina com a Rua 104, ng 629, com área de 1.108m2 (hum mil
cento e oito metros quadrados), havido por doação, conforme
escritura pública transcrita sob o ng 46.711 no livro ng 3
66 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
flui utaba.
Parágrafo único - 0 imóvel de que trata este artigo
destina-se à construção de um prédio para instalação de
serviços do setor educacional.
Art. 2Q - Ao ato de lavratura da escritura de doação, que
se dará sem ónus para o Estado, deverá comparecer, como
anuente, a Sociedade Ginásio Capinópolis ou quem de direito.
Art. 3g - O Imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da data da assinatura da
escritura, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art.IQ desta lei.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Hp 504/94*
Belo Horizonte, 19 de agosto de 1994-
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa o Incluso projeto de lei, pelo qual o Poder
Executivo é autorizado a fazer reversão de imóvel ao
patrimônio do Município de Ubá.
O imóvel em apreço é constituido por um terreno com área de

8.713,00m2 (oito mil, setecentos e treze metros quadrados),
situado no Bairro Lourival, em Ubá, havido por doação do
próprio Municiplo de Ubá, para edificação de unidade
escolar, conforme escritura pública em teor de cópia anexa.
Trata-se de medida mediante a qual se busca atender a
reivindicação da Prefeitura Municipal de Ubá, interessada,



ela própria, em edificar no terreno, com os seus recursos, o
prédio escolar, e, assim, facilitar a implantação do Plano
Municipal de Educação, que prevê cooperação mútua entre o
Estado e municípios em prol de um ensino de melhor
qualidade, beneficiando a comunidade local.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nq 2.155194
Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel ao
patrimônio do Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reversão ao património do Município de Ubá de um terreno com
área de 8.713,00m2 (oito mil, setecentos e treze metros
quadrados), situado no Bairro Lourival, na cidade de Ubã,
havido por doação do próprio Município de Ubá, conforme
escritura pública de 25 de agosto de 1989, transcrita sob o
nQ 14.822, no Livro 2.88, a folhas 199, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Ubá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original,

OFICIOS
Do Sr. Cuido Faria de Carvalho, Subchefe para
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República, acusando o recebimento do Ofício
nQ 1.588/94/SOM, que encaminhou requerimento do Deputado
Bonifácio Mourão, e informando que o expediente foi enviado
ao Ministério do Bem-Estar Social.
Do Sr. Marcos Antônio Gurgel aias, Diretor Adjunto da DPE

da SUDENE, comunicando, com relação ao Convênio nQ 029/93,
firmado entre aquele órgão e o Governo do Estado, que os
recursos previstos não foram liberados em virtude de a
Secretaria do Tesouro Nacional não ter repassado a verba
orçamentária correspondente, o que levou ao encerramento do
respectivo processo, uma vez , que a vigência do convênio
expirou em 30/6/94. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira
Do Sr. Nora] Carlos Heringer, Presidente do Sindicato Rural
de Manhumirim, e outros, apresentando propostas para as
bases da nova política cafeeira (- A Comissão de
Agropecuária.)
Do Sr. Gilson Soares, Diretor do Instituto de Ensino
Superior e Pesquisa, e da Sra. Maria da Conceição Braz
Amaral, Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis,
encaminhando a solicitação de lideranças políticas e
comunitárias de Divinópolis e da região de que, o mais
rapidamente possível, seja a Fundação Educacional de
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Divinápolis absorvida pela Universidade do Estado de Minas
Gerais. (- Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.306.)
Do Sr. Ronald Amaral. Presidente do Conselho de Curadores
da Fundação Percival FarqUhar, e outros, solicitando seja
encaminhado à Comissão Especial constituida para apreciar o
veto parcial à Proposição de Lei ng 1.865/94, que estrutura
a UEMG, documento em que solicitam que esta Casa apóie o
veto do Sr. Governador aos arts. 21, X, lg, e 42,
parágrafo único, da citada proposição. (- Anexe-se à
Proposição de Lei ng 12.306.)
Da Sra. Joanita Souza da Silva. Secretária de Relações
Públicas da Stagium's-Trade Mark, dando ciência de que o
brasileiro Diõgenes Wilson de Araújo Ladeira foi aprovado,
com notas máximas e em primeiro lugar, no Concurso
Internacional de Admissão ao curso de Medicina da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal, para o
qual era oferecida apenas uma vaga, e sugerindo que o fato
seja devidamente considerado e lembrado por esta Casa. (- A
Comissão de Educação.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste

momento, os trabalhos ordinários, nos termos do f lQ do art.
23 do Regimento Interno, em comemoração ao Dia do Maçom.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
23, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem
como para a ordinária, também de amanhã, ás 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2979 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Palavras do Sr. Presidente - Chamada de
verificação de "quorum"; existência de número regimental -
Discussão e votação de proposições:Votação, em turno único.
do Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.277; discursos dos
Deputados Roberto Amara], Antônio Pinheiro e Raul Messias;
requerimento do Deputado Roberto Amaral deferimento;
votação do veto aos dispositivos com parecer pela
manutenção; chamada de votação secreta; manutenção do veto;
votação do veto aos dispositivos com parecer pela rejeição;
chamada de votação secreta; manutenção do veto - Votação, em
lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.545/93; aprovação na forma
do Substitutivo ng 1 - Votação, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.756/93; aprovação na forma do vencido em lg turno -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 12.292; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.
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 1
ABERTURA

- As 91h14rnin, comparecemos Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Meio - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - rbrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Mílton
Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2g-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haue!sen, 2g Secretário 'ad hoc,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2çA 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

da presente reunião os Projetos de Lei ng 1.561 e 1.605/93,
em virtude de sua aprovação na reunião extraordinária
realizada ontem à noite.

Chamada de Verificação de 'Quorum'
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria exige
"quorum" qualificado para votação, a Presidência solicita ao
Deputado Francisco Ramalho que proceda à chamada de
verificação de 'quorum'.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados;
portanto, há número para votação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 12.277, que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao § 3g do
art. 4g, ao inciso IX do art. 18 e aos arts. 20 e 29; e pela
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rejeição do veto aos arts. 11 e 12 e ao inciso II do art.
25. Em votação, o veto. Para encaminhá-la, com a palavra, o
Deputado Roberto Amara]
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados:
queremos encaminhar favoravelmente à referida proposição de
lei; gostaria de aproveitar a oportunidade para tratar de um
assunto relativo a recursos hídricos e, especificamente, ao
projeto de transposição do rio São Francisco.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
representantes da imprensa, distinto e seleto público que
nos vê e nos ouve: desde tempos imemoriais, o aproveitamento
do sertão do Nordeste brasileiro constitui um problema que
desafia as autoridades do nosso Pais. Secas periódicas
flagelam a população do semi-árido, um solo cáustico lhe
nega alimento e a presenteia com a miséria, a fome e a
morte.
Mil e uma sugestões surgiram, ao longo do tempo, para

solucionar o problema, mas, até hoje, pouco mudou o cenário
nordestino. A Idéia de se aproveitarem as águas do rio São
Francisco para se irrigar a região é das mais antigas,
todavia nunca foi levada muito a sério. Agora, porém, no
Governo Itamar Franco, por iniciativa do Ministério da
Integração Regional - MIR -, está prestes a colocá-la em
prática. Trata-se de um projeto grandioso e complexo em sua
abrangêncla, que, naturalmente, implicará sérias
conseqüências para o meio ambiente e para a economia de
vários Estados. A captação das águas do São Francisco,
segundo o projeto do MIR, será feita perto de Cabrobõ, entre
a Bahia e Pernambuco, abaixo da Usina de Sobradinho. Ao
final do projeto deverá haver um desvio equivalente á vazão
de 280m3/s. Outros Estados serão contemplados com os
benefícios da obra: Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte
e Ceará.
A primeira vista, pode parecer que finalmente se chegou à
solução para o grande drama do Nordeste. Mas a coisa não é
tão simples. Trata-se de um projeto arrojado e gigantesco,
concebido, exclusivamente, por tecnocratas do MIR, que
procura impingi-lo á população sem prévia consulta e sem a
realização de debates que a magnitude da obra exige, tendo
em vista as conseqüências e implicações de sua execução e
implantação.
Inicialmente, há que se discutir exaustivamente o custo da

obra. Valerá a pena Investir US$2.100.000000,00 num projeto
de embaraços operacionais incalculáveis? Valerá a pena o
risco de criar um novo elefante branco, sorvedouro de
empréstimos contraídos com banqueiros internacionais, o que
irá agravar o problema da nossa divida externa? Valerá a
pena criar mais uma Transamazõnica, mais uma Ferrovia do
Aço, mais uma usina nuclear, todas obras faraônicas
inacabadas? Valerá a pena agredir o meio ambiente mais uma
vez? Uma iniciativa desse porte não pode ser decidida de
cima para baixo muito menos ser tocada de afogadilho, sob o
sério risco de criar problemas novos e agravar problemas
antigos.
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O Brasil vive momento dificil, principalmente no âmbito do
Poder Público. Toda a Nação foi convocada a participar, com
seu esforço e sacrifício, no sentido de estabilizar a nossa
vida econômica e exorcizar de vez o dragão da inflação. E
inconcebível, pois, que nos lancemos, neste momento grave, a
uma aventura inconseqüente, que pode pôr todo o sacrifício a
perder.
Minas Gerais, um dos Estados integrados na bacia do rio São
Francisco, correrá sérios riscos com a execução do projeto
nos termos propostos. Como representantes do povo mineiro,
não podemos, pois, assistir de braços cruzados ao triunfo de
intentos lesivos a nosso Estado. E nosso dever exigir que as
autoridades federais, responsáveis pela execução da idéia, a
coloquem em pauta num amplo debate, convocando para
participarem das discussões todos os segmentos sociais que
serão afetados de alguma forma por sua execução. Só depois
de exaustivamente discutido poderá o projeto ser colocado em
prática. Tendo em vista a enorme importância do rio São
Francisco para o nosso Estado, é indispensável que esta
Assembléia e as mais diferentes entidades de classe de Minas
Gerais se mobilizem em torno da questão, visto que ela afeta
diretamente o interesse de 200 municípios mineiros.
Para se ter uma idéia de como existem pontos frágeis e
contraditórios no projeto, vamos colocar em foco alguns
deles.
A área que se pretende irrigar está superestimada nos
planos. A proposta é de 1.600.000ha. 0 custo para atender a
essa proposta não poderia ficar aquém de
U$16.000.000.000,00. Exigir-se-ia um volume de água desviada
de aproximadamente 1.600m3/s, sem considerar as perdas por
percolação e evaporação. Não haveria água disponível para
mais do que 640.000ha. Seria mais proveitoso aplicar o
capital previsto na irrigação de 210.0001ha de terras
situadas na própria bacia do São Francisco, beneficiando com
isso 4 milhões de pessoas que nela vivem-
0 MIR justifica a iniciativa dizendo que a freqüência das
secas agrava a situação de miséria das populações do semi-
árido do Nordeste. Diz ainda que os gastos da União em ajuda
de cunho paternalista são superiores aos custos previstos
para a obra, com a vantagem de serem perenizados alguns
rios. Seriam, ainda, mantidos cheios os açudes do Nordeste,
irrigados 110.000ha de terras hoje incultas, gerados 330 mil
empregos e elevadas a produção e a renda agrícola regionais.
Um sério argumento contrário é o da perda de energia que
deverá acarretar o desvio das águas do rio São Francisco.
Captar 2$0m3/s no ponto previsto pode representar uma perda
de 900M0 na geração de energia elétrica. Além disso, seria
necessário o consumo de mais de 400MW para bombeamento das
águas. A retirada do volume de liquido proposta fatalmente
causará prejuizos a montante de Sobradinho e poderá

2

	

	paralisar a irrigação na região do médio São Francisco nos
períodos de estiagem.
Os argumentos favoráveis ao projeto, portanto, não
convencem, tendo em vista as conseqüências negativas da
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obra. Por isso, o plano vem provocando sérias críticas em
Minas. O rio São Francisco. que já vem sendo, ao longo dos
tempos, vítima do desmatamento de suas margens e sofre o
assoreamento progressivo de seu leito, não pode ser
violentado com mais essa agressão. Os mineiros não podem
aceitar passivamente a imposição de um projeto desse teor. O
nosso Estado pode sofrer sérios prejuízos econômicos e
sociais, de conseqüências inimagináveis. Há o grave risco do
comprometimento da própria hidrelétrica de Três Marias. O
provável prejuízo que o desvio causará ás obras de irrigação
já implantadas ao longo do curso do rio em Minas Gerais
implicará danos incalculáveis ás populações ribeirinhas
dotadas de poucos recursos.
Para Minas, a execução dessa obra será um desastre. Pelo
menos, essa é a conclusão da FAEMG. Igualmente, a condena a
SME, Sociedade Mineira de Engenheiros, dizendo que não se
trata de uma obra séria.
Uma vez que foram tão criticados no passado, os projetos de
impacto, típicos do regime militar, tachados de obras
faraônicas, seria incoerente aceitar algo semelhante agora.
E inconcebível que um projeto de tal magnitude seja tratado
de maneira tão afoita, sem que a sociedade compartilhe da
responsabilidade pela decisão tomada, debatendo o assunto
até as últimas conseqüências. Temos a certeza de que, em
meio a uma sadia troca de idéias, poderiam surgir outras
opções mais vantajosas do ponto de vista econômico, que não
redundassem em prejuízo de projetos em execução e que, ao
mesmo tempo, preservassem a natureza de um impacto ambiental
de grande monta.
E preciso que a idéia, na sua íntegra, acompanhada de todos
os detalhes técnicos, seja colocada á disposição das
entidades e das lideranças representativas da sociedade,
para seu conhecimento e para a análise de todas as suas
Implicações.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o Estado
de Minas Gerais vê-se colocado, mais uma vez, diante de
grave problema. O Governo Federal está implementando
medidas, com velocidade que atinge as raias do açodamento,
para a transposição de águas do rio São Francisco para área
do Nordeste do Brasil fora da sua bacia hidrográfica.
Como justificativa para esse projeto, as autoridades
federais alegam que as águas retiradas do São Francisco irão
mitigar a sede de milhões de nordestinos, permitir
irrigarem-se cerca de 1,600.0001ha e gerar 330 mil empregos
diretos.
Sua primeira fase, orçada em US$535.000.000,00, pretende

captar 70m3/s de água, para atender a 6 milhões de pessoas,
irrigar 110.000ha e criar 56 mil empregos diretos,
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pasmem! Um projeto de
tal magnitude, que envolve diretamente oito Estados da
Federação - cinco da bacia e mais três beneficiários - é
totalmente desconhecido da população brasileira, daquela
parcela da população diretamente envolvida e, também, de
todos os setores técnicos que lidam com recursos hidricos no
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Brasil. Pode-se contar nos dedos das mãos os brasileiros
privilegiados que conhecem a integra do projeto, se é que
existem tais afortunados. Coube a nós, como de resto à
imensa maioria do povo brasileiro, tomar conhecimento de
fragmentos do projeto, por meio da imprensa ou por
pronunciamentos de autoridades, muitas vezes com informações
divergentes.
Entretanto, os poucos dados obtidos permitiram-nos adotar

uma posição firme e clara, totalmente contrária à forma como
vem sendo conduzido o projeto. Estudos realizados mostram
que, a cada metro cúbico de água retirado, o sistema CHESF
terá uma redução de 2,6MW na geração de energia. Além disso,
a energia necessária para elevar esse mesmo metro cúbico a
uma altura de 160m, conforme se prevê no edital da obra, é
de 1,6MW, com o que se totalizam 4,2MW. Portanto, os 70m3 da
primeira fase comprometerão 194MW, valor superior ao consumo
dos Estados da Paraíba (199MW), Alagoas (188MW), Sergipe
(185Mw) ou Piaui (146Mw). Na segunda fase, os 280m3 gastarão
1:176MW, mais que a demanda da Bahia (903MW).
E preciso ter presente que o vale do São Francisco possui

mais de 3.000.000ha de terras potencialmente irrigáveis,
localizadas nas margens do rio e de seus principais
tributários. Se considerarmos a totalidade das águas da
bacia hidrográfica não comprometida com a geração de energia
elétrica, poderíamos irrigar uma superfície entre 600.000ha
e 1.000.000ha. Menos, portanto, que a terça parte da área
disponível. Não é preciso ser técnico para afirmar, com
certeza, que essa obra seria muito mais barata, beneficiaria
uma população tão ou mais carente e produziria o mesmo
número de empregos e quantidade equivalente de alimentos.
Por outro lado, temos que considerar quais seriam os
impactos, em Minas Gerais, dessa transposição de águas,
realizadas de um ponto entre a Bahia e Pernambuco. Nosso
Estado detém 38% das terras do vale do São Francisco e é
responsável por 80% da vazão do rio. Fica evidente que
caberá a Minas acumular as águas necessárias á reposição das
perdas causadas pela transposição. Significa a construção de
barragens no rio São Francisco e nos principais tributários
voltados única e exclusivamente para a regularização da
vazão nos níveis requeridos para se manter o sistema CHESF e
as irrigações já implantadas no Nordeste.
A Minas Gerais tocará a perda, por inundação, de
aproximadamente 300.000ha de várzeas e o impedimento de
utilizar as águas acumuladas para irrigar suas terras, já
que elas estarão comprometidas, conforme dissemos, com os
projetos de jusante.
Queremos deixar claro que não somos contrários ao auxílio e
à solidariedade aos Estados do Nordeste a serem
beneficiados, que periodicamente sofrem os efeitos perversos
das secas. Nossa posição, clara e coerente, é contrária à
forma como vem sendo conduzido o projeto, sem estudo de
alternativas, sem a participação da sociedade envolvida e
sem a necessária transparência, exigida pelo regime
democrático.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, encaminharei à Mesa requerimento para que se
oficie ao Exmo. Sr. Presidente da República sobre a posição
contrária da Casa ao atual projeto de transposição, a
exemplo das posições tomadas pelas Assembléias de Alagoas e
Sergipe, nossas co-irmãs na CIPE.
Concluo, dizendo que estamos diante de um impasse. O
Presidente da República vai á televisão para dizer que não
mais dará continuidade ao projeto. Em seguida, seu Ministro
da Integração Regional, declarará que ele continuará. Por
isso, apresento esse requerimento, esperando a aprovação de
todos os presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao ilustre
Deputado que formalize seu requerimento.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Antônio Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Quero apenas, Sr. Presidente,
congratular-me com o nobre Deputado Roberto Amaral pelo
requerimento que apresentou. E uma loucura desviar água do
São Francisco para irrigar o Nordeste. Não somos contra as
irrigações no Nordeste, mas por que não irrigarmos antes o
próprio vale do São Francisco, o que custaria apenas 10% do
valor orçado para efetuar o desvio? Estamos diante de uma
obra faraônica, como disse o Deputado Roberto Amara], que se
equipara á Ferrovia do Aço ou ás usinas de Angra dos Reis.
Essa é uma vaidade que nós, mineiros, não podemos permitir
seja vencedora, não pelo simples fato de sermos mineiros,
mas por se tratar de dinheiro jogado fora. Calcula-se que
essa obra, orçada em US$2.200.000.000,00 vai ficar por
u5$18.000.000.000,00. Entretanto, Sr. Presidente, com 10%,
ou seja, US$200.000.000,00, poder-se-ia irrigar o vale do
São Francisco. Então, em primeiro lugar está o vale do São
Francisco, depois o Nordeste, porque aquela obra de
irrigação custará 10% do total previsto para esta obra
faraônica.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, pedi a palavra,
pela ordem, só para manifestar a minha solidariedade à
preocupação do nobre Deputado Roberto Amaral quanto à
questão do vale do São Francisco. Mas quero também lembrar-
lhe de que há outro problema, correlato a esse, referente ao
fato de que praticamente todas as terras do vale do São
Francisco estão em mão de grandes fazendeiros, sobretudo
grandes pecuaristas.
Concordo com o Deputado Antônio Pinheiro. Esse projeto fica

muito mais barato do que o de desviar águas do São Francisco
para o Nordeste. Entretanto, junto com o problema de
irrigação das terras do vale do São Francisco, temos de
pensar também em um projeto de reforma agrária, para a
distribuição justa dessas excelentes terras, como são, por
exemplo, as do nobre Deputado Clêuber Carneiro, que ficam ás
margens do rio São Francisco, na barra do rio Pandeio, junto
às fazendas do Dr. João Lima, Prefeito de Januária.



Infelizmente, a maioria dessas terras, que, repito, são
excelentes, está destinada à pecuária de corte.
Assim, além da preocupação dos nobres Deputados de irrigar
esse vale, precisamos de pensar em uma distribuição mais
justa dessas terras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do ilustre
Deputado Roberto Amaral, em que solicita a retirada de seu
pedido de votação destacada ao veto ao art. 29 da Proposição
de Lei ng 12.277. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter o Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 12.277 à votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Em votação, o veto ao 3Q do art. 4Q, ao inciso IX
do art. 18 e aos arts. 20 e 29, que recebeu parecer pela
manutenção. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar 'sim", e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim'
mantém o veto, 'não' o rejeita. Para tanto, convida os
Deputados Ajaimar Silva e Cóssimo Freitas para servirem como
escrutinadores. (- Pausa.) Solicita, ainda, ao 2Q -
Secretário, Deputado Roberto Carvalho, que faça a chamada
dos Deputados presentes, para o processo de votação. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada para
votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Antônio
Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baidonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - José Braga - José
Renato - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
Raul Messias - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas
na urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram
"não" 4 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
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O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter à votação
por escrutínio secreto o veto aos arts. 11 e 12 e ao
inciso II do art. 25, que.recebeu parecer pela rejeição. A
Presidência esclarece que os Deputados que desejarem manter
o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar 'não'. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder á chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Roberto Carvalho - Bené Guedes
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cãsslino
Freitas - Oilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar
Machado - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Renato -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Hauelsen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Milton Salles - Raul Messias - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos-
0 Sr. Presidente - Votaram "não" 25 Deputados; votaram
"sim" 15 Deputados. Portanto, está mantido o veto. Oficie-se
ao Governador do Estado.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.545/93, do
Deputado Célio de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Ijaci. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo
ng 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei nQ 1.545/93 na forma do Substitutivo nQ 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.756/93, do
Deputado Agostinho Patrus, que cria o Programa Mineiro de
Apoio e Orientação Técnica à Construção, Reforma e Melhoria
de Moradia para Famílias de Baixa Renda - PROMORAR. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. ( - Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei ng 12.292, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à
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Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a
inexistência de "quorum" para votação da matéria, encerra a
presente reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO NQ 40194

Comissão Especial
Relatório

Por iniciativa de 1/3 dos membros desta Casa, e tendo como
primeiro signatário o Deputado Elmo Braz, a proposta de
emenda á Constituição em epigrafe tem como objetivo
acrescentar parágrafo ao art. 157 da Constituição do Estado.
Publicada em 27/5/94, foi a matéria distribuída a esta

Comissão Especial para ser apreciada nos termos do art. 210,
c/c o art. 112, 1, "aU, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em que pese aos resultados favoráveis do modelo até então
adotado pela Assembléia Legislativa para realização das
audiências públicas regionais, alguns aprimoramentos devem
ser introduzidos no que tange aos critérios para seleção das
propostas.
A proposição em tela visa a tornar mais democráticas as
audiências públicas e a alterar os seus critérios, com o
objetivo de assegurar o seu caráter efetivamente regional.

 

Detectou-se, no cômputo geral, um considerável número de
propostas acolhidas como prioritárias apresentadas por
entidades com sede nos municípios onde se realizaram as
audiências, o que causou certo descontentamento aos demais.
Apresentamos na conclusão do nosso parecer três emendas. A
Emenda nQ 1 tem o propósito de aprimorar o modelo das
audiências públicas regionais, integrando também no processo
as prefeituras municipais. Já a Emenda nQ 2 cuida de
garantir a integração dos Poderes Executivo e Judiciário do
Estado nas audiências públicas regionais, oportunidade em
que prestarão informações e colherão subsídios acerca de
suas respectivas áreas de atuação. Por último, a Emenda nQ
objetiva fazer com que o Tribunal de Contas do Estado, órgão
auxiliar da Assembléia Legislativa, participe das
audiências públicas regionais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Proposta

de Emenda à Constituição no 40/94, em lQ turno, acrescida
das Emendas ngs 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. 1Q - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição do
Estado o seguinte SQ:
"Art. 157 - ..............................................

s	- Em audiência pública regional a que se refere o
inciso III do 2Q do art. 60, a Assembléia Legislativa,
com vistas à elaboração da lei orçamentária anual,
sistematizará e priorizará as propostas resultantes de
audiências públicas municipais para esse fim realizadas
pelos poderes públicos locais até 30 de abril de cada ano,
nos termos de regulamentação.".

EMENDA NQ 2
Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição Estadual o

seguinte
"Art. 157 - ..............................................
6 - O Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar da

Assembléia Legislativa, participará da audiência pública
regional a que se refere o parágrafo anterior-"-

EMENDA NQ 3
Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição do Estado o
seguinte
"Art. 157 .................................................
6 7Q - Nas datas e nos locais designados para a realização

das audiências públicas regionais a que se refere o
parágrafo anterior, os Poderes Executivo e Judiciário do
Estado promoverão audiência pública a fim de prestar
informações e colher subsídios quanto às ações relacionadas
com o respectivo âmbito de competência.!!.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Célio

de Oliveira - Antônio Pinheiro - Jaime Martins - Wilson
Pires - Marcos Helénio - Antônio Júlio.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.545/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, a proposição em
apreço autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de tjaci.
No lQ turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo flQ 1. Agora, volta a matéria a esta Comissão
para receber parecer para o 2Q turno. Segue anexa a redação
do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em

exame, aperfeiçoada na forma do mencionado substitutivo, não
encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à
sua aprovação. Dispõe sobre doação de imóvel do Estado, não
acarretando despesas extraordinárias para os cofres públicos
nem causando Impacto na lei orçamentária.
Além disso, a matéria reveste-se, em decorrência da

destinação a ser dada ao imóvel, de elevado alcance social.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.545/93 na forma do vencido no lQ turno.



Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcos Helênio - João Marques - Antônio Pinheiro.
Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.545193

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Ijaci
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Ijaci imóvel de propriedade do Estado situado
nesse município, no lugar denominado Lagoinha, constituído
de terreno com área total de 15,5ha (quinze virgula cinco
hectares), confrontante com a estrada de rodagem que liga
Pedreiras a Lavras, com terrenos de propriedade dos
herdeiros de José Vieira, de José Rufino Vilas Boas e de
Lourívai Luiz Vilas Boas e com 30.000 (trinta mil) pés de
eucalipto, e registrado sob o no 7.618, no livro no 2-Ai, a
fls. 129, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Lavras.
Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" deste

artigo destina-se à implantação de distrito industrial e de
horta comunitária e à construção de casas populares
Art. 2 - O imóvel de que trata o artigo anterior reverterá
automaticamente ao patrimônio do Estado se. no prazo de 3
(três) anos a contar da data da publicação desta lei, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. ig.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 1.694193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Elisa Alves,
objetiva declarar de utilidade pública o Banco de Cadeira de
Rodas do Rotary Club de Araxá, com sede no Município de
Araxá.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, retorna a
matéria a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela presta relevantes

serviços á comunidade local, notadamente no que diz respeito
à promoção do bem-estar dos deficientes físicos carentes.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

Comissão no iQ turno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.694/93 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.044194
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
visa a declarar de utilidade pública a Creche Frei Gabriel
de Frazzanó, com sede no Município de Uberaba.
Aprovada a matéria no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2g
tu r no.

Fundamentação
A assistência às crianças carentes é um dos objetivos da
entidade objeto da proposição em tela, que desenvolve suas
atividades a fim de proporcionar-lhes conforto material e
espiritual.
E expressivo, portanto, o papel da Creche Frei Gabriel de
Frazzanã na melhoria das condições de vida da comunidade a
que serve. Dessa forma, a instituição faz jus ao titulo que
se lhe pretende outorgar.

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

ng 2.044/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.057194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Bonifácio Mourão, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Creche e Pré-
Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar tem caráter
eminentemente social e pastoral e faz, na comunidade de
Guanhães, um importante trabalho ao prestar atendimento e
apoio humano e espiritual a crianças de 6 a 11 meses de
idade e a seus pais.
Assim, pelos benefícios sociais que ela traz ao povo de

Guanhães, achamos oportuna a declaração da utilidade pública
da referida Creche.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

2.057/94 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.057194

Declara de utilidade pública a Creche e Pré-Escola Lar dos
Pequeninos, com sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche e
Pré-Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.058/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública o
Hospital Divinense, com sede no Município de Divino.
Aprovada no lg turno, na forma original, vem, agora, a
matéria a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar presta atendimento
médico gratuito aos mais carentes, exercendo, pois,
relevante papel assistencial na coletividade.
Dessa forma, acreditamos que o Hospital Divinense merece

ser declarado de utilidade pública-
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Lei ng 2.058/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
14Q 2.061194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.061/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a Casa
da Amizade das Senhoras dos Rotarianos, com sede no
Município de Ponte Nova.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta Comissão emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A referida entidade tem como um de seus objetivos o auxilio

a entidades filantrópicas e desenvolve relevantes atividades
de cunho social
Dessa forma, faz-se merecedora do titulo declaratório de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2g turno, do Projeto
de Lei ng 2.061/94 na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.070/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei flQ 2.070/94 visa a declarar de utilidade pública o Clube
de Mães do Bairro Santa Tereza, com sede no Município de
Ponte Nova.
Aprovada no lQ turno na forma proposta, volta a matéria a

ser objeto de deliberação conclusiva desta Comissão.
Fundamentação

O Clube de Mães do Bairro Santa Tereza desenvolve um
trabalho reconhecido por toda a comunidade nas áreas
educacional, cultural e profissionalizante, sendo oportuna,
portanto, a sua declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.070/94 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Adelrno Carneiro Leão, relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE AGOSTO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Representações Populares nos 38 a 42/94, da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região - do
Ministério Público do Trabalho - Oficio - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei flQS 2H56 a 2.160/94 -
Requerimentos nos 5.425 e 5.426/94 - Requerimentos dos
Deputados Elmo Braz e Roberto Amaral - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Elmiro Nascimento, Mílton Salles, Márcio Miranda
(2), Maria Olivia, Maria Elvira, José Militão, Simão Pedro
Toledo e Jaime Martins - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Gilmar Machado, Roberto Carvalho e Maria Elvira -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos; Requerimento do Deputado Elmo
Braz; aprovação - 2a Fase: Chamada para verificação do
número regimental; existência de "quorum" para discussão
Discussão de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto
de Lei Complementar no 29/93: apresentação das Emendas nos 1
e 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com as emendas à Comissão de Assuntos Municipais -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 141h14min, comparecem os Deputados;
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Benê Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio -
Antõnio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Côssimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- José Laviola - José Maria Pinto - Kemil kumaira - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elniro Nascimento) - 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.
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18 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário. procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de

Secretário, lê a seguinte correspondência:
REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 38194

Ofício da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de lê Instância, encaminhando peças
processuais referentes ao Processo nQ 3.054/91, em curso na
ia JCJ de Selo Horizonte, em que são partes Geraldo Magela
de Almeida (reclamante) e TRANSMETRO (reclamada). (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 39194
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de ia Instância,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo nQ 200/93, em curso na 21a JCJ desta Capital, em
que são partes Afrângia Loureiro Santos (reclamante) e
TRANSMETRO (reclamada). . (- A Comissão de Fiscalização
Financeira,)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 40194
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de ia Instância, encaminhando cópia
de peças processuais referentes ao Processo nQ 3.194/91, da
lia JCJ de Belo Horizonte, em que são partes Elizabeth Lucas
Rodrigues Nassa y e outros (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 41194
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de la Instância,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo n
2.949/91, em curso na 2451 JCJ desta Capital, em que são
partes Margarida Maria Vieira e outros (reclamante) e
TRANSMETRD (reclamada). (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 42194
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo nQ 213/92, em curso na 25a JCJ desta Capital, em
que são partes Waldiney Silva Lima e outros 21 (reclamante)
e TRANSMETRD (reclamada). (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

OFICIO
Do Sr. Carlos Alberto Cotta, Diretor-Presidente da
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, em
atendimento a oficio do Deputado Elmo Braz (solicitação de
informações sobre o arrendamento do Grande Hotel de Araxà),
encaminhando cópias dos Editais de Concorrência HIDRDMINAS
ns 1 e 4/94, relativos ao arrendamento do Grande Hotel e
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das Termas de Araxá. (- Anexe-se ao processo da Comissão
Especial do Grande Hotel de Araxã.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.156/94

Declara de utilidade pública o Grupo de Produtores Rurais
de Tombadouro, com sede no Município de Datas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no Município de
Datas-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Bernardo Rubinger
Justificação: O Grupo de Produtores Rurais de Tombadouro é

uma entidade civil sem fins lucrativos, cujo mérito consiste
em beneficiar e estimular o produtor rural no
desenvolvimento das tarefas que lhe são pertinentes.
Seguindo essa diretriz, a entidade facilita os negócios dos
membros do grupo junto aos agentes financeiros; promove
ações com vistas à melhor venda da produção; realiza compras
conjuntas de insumos; enfim, labora com dinamismo e
perseverança na obtenção de resultados positivos.
Os documentos juntados ao processo estão de acordo com o
que dispõe a Lei ng 5.830. de 6/12/71, demonstrando ter a
instituição personalidade jurídica, funcionar há mais de
dois anos e ter como diretores pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nossos pares ã
aprovação do presente projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art 195, c/c o art. 104, 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.157194
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de
Incentivo ao Artesanato Indígena -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o

Programa Estadual de Proteção ao Artesanato Indígena.
Art. 2Q - E da competência do Poder Executivo gerir e
administrar o programa, criar incentivos para o seu
desenvolvimento, fiscalizar e zelar pela qualidade do
artesanato indígena em todo o Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Para o bom desempenho de suas funções, compete à

Secretaria de Indústria, Mineração e Comércio incentivar a
comercialização e a exportação, bem como o desenvolvimento
técnico e econômico do projeto. Caberá às demais Secretarias
e aos órgãos das administrações direta e indireta, no ãmbito
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de suas competências, incentivar a melhoria da qualidade dos
trabalhos, sua produção e comercialização.
Art. 4 - O Poder Executivo desenvolverá acordos com órgãos
da União, dos municípios e internacionais visando ao
desenvolvimento do programa.
Art. s - Cabe ao Poder Executivo a criação da Coordenação
do Programa Estadual de Proteção ao Artesanato Indígena do
Estado de Minas Gerais, que deverá contar com representantes
das Secretarias ligadas ao programa, com representantes das
nações indígenas Patachós, Crenaque, Machacali, Xacriabá e
Caxixõ, existentes no território de Minas Gerais.
Art. 6 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor a partir de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A população indígena no Brasil, e em

particular em Minas Gerais, há muito merece este beneficio.
Somente conservaremos a cultura dos povos indígenas se
conseguirmos dar condições mínimas de sobrevivência ao já
sofrido povo, que vem sendo explorado desde o descobrimento
do Brasil.
Isso posto, solicito dos nobres pares a aprovação deste

projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.158194
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Unidos do Alto Guaranésia, com sede no Município de
Guaranés ia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores dos Bairros Unidos do Alto Guaranésia, com
sede no Município de Guaranésia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Maria Olivia
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Unidos

do Alto Guaranésia é entidade sem fins lucrativos de caráter
assistencial, beneficente, popular e recreativo. Tem como
principal finalidade zelar pelos interesses do bairro e da
comunidade em que está inserida, promovendo o bem-estar
social.
Em vista do espírito comunitário e dos méritos da entidade,
peço o aval dos nobres pares a este projeto-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do arU 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.



PROJETO DE LEI NO 2.159194
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Piumhi, com sede no Município de Piui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piumhi, com sede no
Municipio de Piuí.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial a Lei ng 10.809, de 15 de julho de 1992.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Côssimo Freitas
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Piumhi, anteriormente denominada Casa da
Criança Excepcional de Piumhi, fundada em 29/4/87, é uma
sociedade civil com fins assistenciais. Um dos objetivos da
instituição é a integração do excepcional à comunidade.
Ademais, a Associação está devidamente registrada no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Piuí.
Nada mais oportuno que a declaração de sua utilidade

pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.160/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de ruiutinga - CODECO -, com sede no Distrito de
Tuiutinga. Município de Guiricema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Tuiutinga - CODECO -, com
sede no Distrito de Tuiutinga, Município de Guiricema.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Roberto Luiz Soares
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Tulutinga - CODECO - é uma sociedade civil com personalidade
jurídica, que tem por finalidade congregar os órgãos
públicos e as pessoas interessadas com vistas ao incremento
das atividades agrícolas, à melhoria das condições de vida
do povo daquela comunidade e à promoção da prática
esportiva.
A entidade funciona em conformidade com o que determina a
Lei ng 5.830, de 6/12/71, e, por esse motivo, pode ser
declarada de utilidade pública.
Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.425/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário de Obras Públicas com vistas á construção de
passarela sobre a Rodovia MG-050, em local que especifica,
no Município de Divinõpolis.
Ng 5.426/94, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja
consignado, nos anais da Casa, voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Geraldo Landi, ex-Deputado Estadual,
ocorrido no dia 5/8/94, em Teõfilo Otôni. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Elmo Braz, solicitando seja atribuído regime de
urgência à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição
ng 40/94, de sua autoria.
Requerimento do Deputado Roberto Amara], solicitando seja
encaminhada ao Presidente da República moção de repúdio
desta Casa à forma como vem sendo conduzida a questão da
transposição de águas do rio São Francisco, notadamente no
que se refere à inexistência de prévios estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental da medida.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e dos Deputados Elmiro Nascimento,
Milton Sanes, Márcio Miranda (2), Maria Olivia, Maria
Elvira, José Militão, Simão Pedro Toledo e Jaime Martins.

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

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ocupamos a tribuna nesta tarde e, como já havíamos afirmado
na semana anterior, vamos utilizá-la todos os dias para
cobrar uma posição com relação ao reajuste do funcionalismo
público. Tivemos, no primeiro semestre, uma comissão formada
por este Plenário, por unanimidade, que teve na Presidência
o Deputado Dílzon Melo e como relator, o Deputado Anderson
Adauto. Tivemos a oportunidade de participar dessa comissão,
o que foi requerido pelo Deputado Roberto Carvalho, que
participou de negociações com o Governo para tentar
assegurar que se chegasse a uma conclusão com relação aos
salários do funcionalismo e que pudesse, por conseguinte,
evitar uma paralisação por tempo indeterminado desses mesmos
servidores.
Lamentavelmente, tivemos, no primeiro semestre, acordo
firmado e assinado, em nome do Governo, pelo Secretário da
Casa Civil, Evandro de Paiva Abreu. O acordo, assinado dia
30 de maio e publicado no "Minas Gerais' no inicio do mês de
junho, até hoje não foi cumprido pelo Governo do Estado.
Trata-se de demonstração clara de desrespeito aos
servidores. Atualmente, muito se discute a respeito da
'qualidade total', mas a questão da valorização do servidor
é totalmente esquecida. O Governador do Estado assina um
acordo que não é cumprido e continuamos, infelizmente, sem
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a votação da conversão dos salários dos servidores em URV e,
posteriormente, em real. Ontem, na cidade de Araxá,
participamos da abertura de uma conferência relativa à
educação, com mais de 600 trabalhadores do ensino de todo o
Estado. Foram discutidos temas relativos à evasão do aluno,
que é fundamental, mas não se falou na evasão do professor
das escolas. E fundamental que venhamos a enfrentar essa
realidade. Todos os servidores, inclusive os do Legislativo,
aguardam um posicionamento desta Casa e do Governo do Estado
com relação ao reajuste, que já foi definido em nível
federal, mas que, lamentavelmente, não obteve definição em
nível estadual . Aqui estamos para protestar e lamentar o
descaso e o desrespeito do Governador do Estado para com os
servidores. E ainda vemos o seu candidato percorrer o
Estado, dizendo que respeita e valoriza o servidor e que
dará prosseguimento ao trabalho do Governo Hélio Garcia. E
incrível o que faz o Governo, assinando documentos na
presença de vários lideres, com a participação do Poder
Legislativo, para, posteriormente. descumpri-los. Esse tipo
de coisa precisa ser mudado neste Pais, pois é a causa do
descrédito do Poder Legislativo e, conseqüentemente, de toda
a classe política. Continuaremos denunciando todas as
práticas abusivas por parte do Governo. Esperamos que a
mobilização, que está sendo iniciada pelos servidores da
educação, cuja paralisação já foi marcada para o próximo
mês, tenha sua situação antecipadamente resolvida.
Esperamos que o Governo chame as lideranças dos servidores
para negociação, imediatamente, para que tenham assegurado o
reajustamento ao qual têm direito. Recentemente, vimos o.
Presidente do Congresso Nacional pedindo reajuste de 100%
para os parlamentares e recusando-se a discutir o reajuste
dos servidores. Não concordamos com essa atitude, com essa
prática, que consideramos, realmente, desrespeitosa. Essas
eram nossas palavras, afirmando que continuaremos, todos os
dias, cobrando do Governo um tratamento mais decente para os
servidores do Estado. Multo obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não queria repetir o que o Deputado Gilmar
Machado acabou de dizer, mas gostaria de acrescentar,
apenas, que o Governador, nesta manhã, em entrevista
coletiva, anunciou que já está praticamente concluída a
tabela, faltando-lhe, apenas, alguns números.
Lamentavelmente, se o Governador assim proceder, não estará
cumprindo com a palavra empenhada. O Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz, que aqui se encontra, ficou de falar
com o Governador para marcar uma audiência, mas,
Infelizmente, o Governador não tem, para tratar desses
assuntos, a mesma presteza que ele demonstra ao conseguir
máquinas para as Prefeituras. Não somos contra as máquinas
para as Prefeituras, mas discordamos do método, porque o
próprio Presidente da Associação Mineira, no ato da entrega
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das máquinas, pediu votos para os candidatos do Governo. A
nosso ver, esse é o uso indevido da máquina pública. Mas, o
que gostaríamos de cobrar, na tarde de hoje, é o cumprimento
do que ficou acertado com o Governador. O Líder do Governo,
que estava presente, pode confirmar as nossas palavras. O
que ele está nos devendo não é apenas o anúncio dos índices;
a palavra do Governador foi de que nada seria decidido sem
que houvesse uma prévia reunião com as entidades do
funcionalismo, a coordenação sindical, o SIND-UTE, os demais
sindicatos que representam o funcionalismo e o magistério,
sem a participação da comissão do Legislativo que acompanha
as negociações.
Se o Governador nos convidar para, apenas, assistir ao ato
de anúncio do índice, ele estará descumprindo aquilo que
assegurou na presença dos Deputados e dos lideres. Esperamos
que ele nos convide para a reunião, que não venha com o
índice pronto e acabado e que não sejamos convidados,
apenas, para participar de uma solenidade de anúncio da
decisão tomada com referência ao aumento de vencimentos do
funcionalismo. O prazo, que era até o dia 15 de agosto, já
não foi cumprido. Deixamos, pois, registrado o nosso
protesto e esperamos que o Governador não faça simplesmente
esse chamado anúncio. Queremos respeito, e respeito
significa diálogo, significa negociação, sem índice fechado,
pronto e acabado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvirat - Sr, Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, gostaria de registrar a presença, entre nós,
de uma companheira dos Estados Unidos, Jane Black, que é
cientista política, e que está no Brasil para fazer uma
série de palestras sobre a política internacional nos nossos
dias. E uma honra para a Assembléia Legislativa recebê-la na
tarde de hoje. Trata-se de uma pesquisadora, uma cientista
social, uma cientista política e uma pessoa multo conhecida
nos Estados Unidos. Tive o prazer de conhecê-la, este ano,
em fevereiro, na China, onde ela realizava uma pesquisa e
foi uma das conferencistas do Encontro sobre as Mulheres na
Política Mundial.
A partir do nosso encontro, ela veio ao Brasil, a convite
de várias Universidades - de Brasília, do Rio e de São
Paulo. Conseguimos trazê-la, também, a Belo Horizonte, onde
ela vai falar, amanhã, a alunos das universidades.
Gostaria, portanto, de registrar a sua presença em Minas, e,
nesta tarde, aqui na Assembléia Legislativa, que é o órgão
que representa o povo de Minas Gerais. Quero agradecer a
presença de Jane Black e dizer que espero ser um sucesso a
sua visita: 'Vou are very wellcome in Minas Gerais; we hope
you have a very good experience'.
• - Sem revisão da oradora.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a l fase dá
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - deferimento, na 95a Reunião Ordinária,
de tramitação dos Requerimentos ns 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 522, 525, 526, 529, 530, 533, 534, 575,
576, 789, 790, 791, 792, 803, 808, 809,810, 811 e 812/91,
do Deputado Anderson Adauto; e os Requerimentos ns 4.618,
4.619, 4.621 e 4.622/93, do Deputado Bernardo Rubinger (4).
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Elmiro Nascimento
- falecimento da Sra. Amélia Boaventura, em Belo Horizonte;
Milton Salies - falecimento do Sr. José Riscala Albeny, em
Cel. Fabriciano; Márcio Miranda (2) - falecimento do Sr.
Elcio Nogueira Meio, em Carmo do Cajuru, e do Sr. Eduardo
Mattar Menezes, em Divinópolis; Maria Olivia - falecimento
do Sr. Alexandre Mendes Maciel, em Lagoa da Prata; Maria
Elvira - falecimento da Sra. Antônia Elisa Colejari Daniel,
em Requeri; José Militão - falecimento do Sr. Silvio Ribeiro
de Oliveira, em Cristais; Simão Pedro Toledo - falecimento
do Sr. Paulo Roberto Luz Teixeira, em Alfenas; e Jaime
Martins - falecimento da Sra. Alvarina Joaquina Tavares, em
Divinôpolis (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado o requerimento do Deputado Elmo Braz, em que
solicita regime de urgência para a tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 40/94, de sua autoria.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Tendo
em vista a existência de matéria que exige "quorum"
qualificado, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados. Na sua ausência, a
Presidência convoca o Deputado Mauro Lobo.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Respondem à chamada 26 Deputados; há

mais 5 Deputados nas comissões, o que perfaz um total de 31
Deputados. Não há" quorum" para votação, mas o há para
discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei Complementar nQ 29/93, do Deputado José Braga, que
dispõe sobre a criação, a organização e a supressão de
distrito. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos
Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos-
- Vêm à Mesa emendas do Deputado Romeu Queiroz, as quais
receberam os ns 1 e 2.
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Hp 29/93
EMENDA NQ 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 - ...............................................
Parágrafo único - Na hipótese de não se alcançar resposta
favorável na consulta plebiscitária, o processo será
arquivado e não poderá ser reinstaurado na mesma
legislatura.".
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Ronaldo Vasçoncel los
Justificação: De acordo com o projeto, haveria a
possibilidade de reinstauração do processo de emancipação em
outra sessão legislativa, o que não se justifica. Tudo leva
a crer que um novo plebiscito, realizado pouco depois, dada
a necessária observância dos prazos para a tramitação dos
projetos de emancipação, não lograria resultado diverso. Por
tal motivo, propomos que o processo emancipacionista que não
obtenha resposta favorável na consulta plebiscitária só
possa ser reinstaurado em outra legislatura.

EMENDA Np 2
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"Art. 32 - Compete ao município, por meio de lei municipal,

a criação, a organização, a redelimitação e a supressão de
distrito, observada a sua Lei Orgânica e o 2g do art. SQ
desta lei.

lQ - A criação e a redelimitação de distrito devem
observar os seguintes requisitos:

- eleitorado não inferior a 200 (duzentos) eleitores;
II - existência de povoado com, pelos menos, 50 (cinqüenta)

moradias e escola pública;
III - demarcação dos limites, obedecido, no que couber, o

disposto no art. 9g desta lei.
- A lei municipal que criar, organizar, redelimitar ou

suprimir distrito será publicada no órgão oficial do
Estado.".
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: A presente emenda justifica-se em face da

necessidade da imposição legal de requisitos mínimos para a
criação e a redelimitação de distritos. O distrito, embora
seja divisão administrativa do município, é a base para
criação de novas entidades federadas municipais. Por tal
motivo, não convêm, que seja simplesmente delegada às
autoridades municipais a escolha das povoações que serão
elevadas á categoria de distritos, o que acarretaria a
utilização de critérios diversos, sendo que, por meio da
previsão legal, haverá uniformização desses critérios.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No correr da
discussão, foram apresentadas as Emendas nQs 1 e 2. do
Deputado Ronaldo Vasconcellos. A Presidência devolve, nos
termos do 2Q do art. 195, o projeto e as emendas á
Comissão de Assuntos Municipais, para que esta emita o seu
parecer.

ENCERRAMENTO



O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão,
persistindo a falta de 'quorum" para votação e não havendo
oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
24, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia:(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo
Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 40/94.
DE AUTORIA DO DEPUTADO ELMO BRAZ, QUE ACRESCENTA PARÁGRAFO
AO ART. 157 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As quinze horas do dia vinte e dois de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Wilson Pires, José Renato, Geraldo
Rezende, Jorge Eduardo, Ajalmar Silva, Célio de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do BRD), Hely Tarquinio e Adelmo
Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado Jorge
Eduardo, declara abertos os trabalhos e informa que a
presente reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Célio de Oliveira para
atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se
que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Marcelo Cecé e Jorge Eduardo.
O Presidente "ad hoc ,' eleito Vice-Presidente, Deputado Jorge
Eduardo, no exercicio da Presidência, designa o Deputado
Ajalmar Silva para relatar a matéria em pauta. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, Presidente - Antônio Júlio - Ajalmar Silva -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Jaime Martins -
Marcos Helênio - Wilson Pires.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ailton Vilela, Hely Tarquinio e José
Maria Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Maria Pinto
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Prosseguindo, o Presidente informa que esta reunião se
destina a apreciar o parecer do Projeto de Lei nQ 1.705/93,
do Deputado Tarcisio Henriques, que disciplina a construção



344

de aterros-barragens nas rodovias estaduais e dá outras
providências. Encerrada a Ia parte da reunião, passa-se à 2a
parte, com discussão e votação de proposição sujeita à
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Hely
Tarquinio, relator do Projeto de Lei nQ 1.705/93 no l
turno, profere seu parecer mediante o qual conclui pela
rejeição do projeto. Não havendo quem faça uso da palavra na
fase de discussão, o Presidente coloca o parecer em votação,
o qual é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária a ser realizada no dia 23 de agosto, ás 20
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Antônio Genaro - Roberto

Luiz Soares.
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove
de junho de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Francisco Ramalho, José
Leandro (substituindo este ao Deputado Homero Duarte, por
indicação da Liderança do BRD) e Jorge Hannas (substituindo
este ao Deputado Agostinho Patrus, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Passa-se á 2a parte da reunião, com discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Jorge
Hannas emite parecer pela rejeição do Projeto de Lei ng
1.631/93. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado José Leandro procede à leitura do
parecer do Deputado Cóssimo Freitas, relator do Projeto de
Lei nQ 1.706/93, e conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido em l turno. Posto em discussão e votação,
é o projeto aprovado. Ainda com a palavra, o Deputado José
Leandro procede à leitura do parecer do Deputado Cóssimo
Freitas, relator do Projeto de Lei flQ 1.942/94, e conclui
pela aprovação da matéria. Posto em discussão e votação, é o
projeto 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 agosto de 1994.
Agostinho Patrus, Presidente - Jorge Eduardo - Baldonedo

Napoleão.
ATA DA 48 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia dez de agosto de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Hely
Tarquinio e Ajalmar Silva, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Hely Tarquinio que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência leva ao conhecimento dos
parlamentares os ofícios enviados a esta Comissão pela
Assembléia Legislativa do Estado de Tocantins, pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, pelo DER-MO e pela Deputada Maria Olivia, os
quais tratam de assuntos relativos à defesa do consumidor.
Ato continuo, o Presidente solicita ao Deputado Hely
Tarquinio que proceda à leitura da nota técnica elaborada
pela consultoria jurídica desta Casa, a qual se refere à
regulamentação do art. 40, Sg, da Constituição Estadual. A
Presidência determina à assessoria sejam distribuídas aos
membros da Comissão cópias dessa nota. Passa-se à 2 5 l parte
da reunião, compreendendo a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Hely Tarquinio, relator do Projeto de
Lei ng 1.929/94, no 1Q turno, opina pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e
votação , é o parecer aprovado. Na seqüência dos trabalhos,
a Presidência submete a discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei no 1.671/93, que é aprovado.
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. 24 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Ajalmar Silva - Jaime Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 36194
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
do Estado, opôs veto ao art. 106 e parágrafos da Proposição
de Lei Complementar nQ 36, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.
Por meio da Mensagem no 484/94, encaminhou S. Exa. para

apreciação desta Casa as razões do veto.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 113, 1, bB,

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial para parecer.

Fundamentação
Alega o Governador do Estado como razão determinante de seu

veto o conflito entre os dispositivos vetados e o art. 113,
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2, da Lei flQ 8.666 (federal), de 21/6/93, alterado pela
Lei ng 8.883 (federal), de 8/6/94.
A Constituição Federal atribui à União a competência
privativa de legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação, cabendo aos Estados a competência suplementar.
Isso significa que o legislador estadual deve conciliar os
dispositivos da legislação estadual com a legislação federal
relativa à matéria-
0 art. 106 da Proposição de Lei Complementar ng 36/94

determina que o Tribunal fixará, a lg de fevereiro e a lQ de
agosto de cada ano, o valor das licitações cujos editais lhe
deverão ser previamente submetidos. Como se vê, haveria um
controle prévio, antes da publicação, dos editais de
determinadas licitações.
A legislação federal, entretanto, determina que o exame dos
editais de licitação poderá ser feito pelos Tribunais de
Contas até o dia útil imediatamente anterior à data do
recebimento das propostas, mediante solicitação de cópia do
edital já publicado.
Entendemos que o controle dos Tribunais de Contas sobre

atos e contratos da administração pública deve ser feito "a
posteriori", pois, do contrário, estaríamos diante de uma
forma de controle interno, que é atribuição da própria
administração.
Assim sendo, e tendo-se em vista a necessidade de adequação

da legislação estadual à Lei ng 8.666, de 1993, que institui
normas gerais para licitações e contratos da administração
pública, somos levados a acatar o veto.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção do veto

parcial oposto à Proposição de Lei Complementar ng 36/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994,
Bernardo Rubinger, Presidente - Célio de Oliveira, relator
- Wilson Pires - Antônio Pinheiro - Jorge Eduardo.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO
DE LEI NQ 12.301
Comissão Especial

Relatório
A proposição de lei em epígrafe, do Governador do Estado,
reorganiza a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e dá outras providências.
Aprovada por esta Assembléia e encaminhada á sanção, o
Governador do Estado houve por bem, de acordo com o Inciso
VIII do art. 90 da Constituição do Estado, opor veto parcial
à referida proposição, o qual incide sobre o f 1Q do art. 13
e os lQ e 2Q do art. 31, fundado em motivos de ordem
constitucional e de interesse público, e encaminhou-a a esta
Casa pela Mensagem ng 488/94.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão a fim de receber

parecer.
Fundament ação

Passemos ao exame dos vetos em questão. O f lQ do art. 13,
vetado, diz o que se segue:
'Art. 13 - ...............................................
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l - Os titulares das Pró-Reitorias serão escolhidos,

nomeados e empossados pelo Reitor, entre pessoas
qualificadas para o exercício das funções.".
O fundamento do veto refere o art. 66, III, 'c', da
Constituição do Estado, o qual prescreve a competência
privativa do Governador para prover cargos no âmbito dos
órgãos das administrações direta, autárquica e fundacional;
refere, ainda, o 2Q do art. 2Q da Lei nQ 10.623. de
16/1/92, que estabelece o Chefe do Executivo como instância
competente para prover cargo da estrutura básica de
autarquia e fundação pública.
As razões apresentadas para esse veto não nos convenceram.

Os Pró-Reitores são auxiliares diretos do Reitor na complexa
administração da universidade. Indicá-los, nomeá-los e
demiti-]os deve ser competência de quem precisa formar uma
equipe coesa e conflável para responder, legal e
tecnicamente, pela tarefa de administrar a universidade, ou
seja, o Reitor. Ainda mais se levarmos em conta que a
Instituição se define, no art. lo da lei em questão, como
autarquia estadual de regime especial, o que a distingue de
outras autarquias e lhe permite reger-se pelas normas de sua
lei de organização. Como está, o lQ do art. 13 não
prescreve matéria que contrarie dispositivo constitucional
ou legal, dado que os cargos nele estabelecidos se
subordinam diretamente ao Reitor, este sim, nomeado e
empossado pelo Governador do Estado e responsável pelas
tarefas a serem desempenhadas por seus auxiliares. Nessa
matéria especifica, nada justifica que se aplique à
universidade, como entidade autárquica de regime especial,
conforme está previsto na Lei nQ 5.540 (federal), de
28/11/68, dispositivos da Lei flQ 10.623 (estadual), de
16/1/92.
Apreciando o veto aos lQ e 2Q do art. 31, convencem-nos
de sua procedência. Os parágrafos vetados dizem o que se
segue:
"Art. 31 - ...............................................

§ l - Os servidores da FHEMIG lotados no Hospital Regional
Clemente Faria poderão optar por sua absorção pela UNIMONTES
ou por qualquer órgão do Poder Executivo Estadual, dentro do
prazo de 12 (doze) meses contados da publicação desta lei.
f 2Q - A FHEMIG. a UNIMONTES e os demais órgãos do Poder
Executivo Estadual adotarão as providências necessárias à
efetivação da medida prevista neste artigo.".
De fato, a amplitude estabelecida nos parágrafos vetados

quanto ao direito de opção dos servidores da FHEMIG lotados
no Hospital Regional Clemente de Faria, seja no que diz
respeito ao prazo de 12 (doze) meses, seja no que diz
respeito aos órgãos objeto dessa opção. "qualquer órgão do
Poder Executivo Estadual", descaracteriza, como afirma o
Governador do Estado na justificativa do veto, o sentido da
incorporação comandada pelo art. 31. Incorporado o hospital,
supõe-se necessária rápida normalização da situação de seus
servidores, a qual fica prejudicada pela concessão do prazo
longo de 12 meses para o exercício do direito de opção pelos



348

servidores. Por outro lado, o direito de opção por qualquer
órgão do Poder Executivo Estadual, constante no parágrafo
vetado, parece-nos amplo demais, pois há limitações legais e
materiais para opções que gerem direito de exercício de
funções, no âmbito vasto dos órgãos do Poder Executivo
Estadual.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial ao

1 Q do art. 13 e pela manutenção do veto aos lg e 2g do
art. 31 da Proposição de Lei ng 12.301.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Jorge Hannas, relator - Wilson

Pires.
 PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.308/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Tarcisio
Henriques, objetiva criar linha de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal que ligará os Municípios de
Cataguases e Uberlândia.
Publicada no "Diário do Legislativo' de lg/4/93, foi a

proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que não se manifestou em tempo hábil quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Em virtude de requerimento do autor do projeto, deferido em
11/5/94, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 140, c/c o art. 244,
VII, do Regimento Interno-

Fundamentação
A medida ora proposta é relevante, tendo em vista que
intensificará a comunicação entre os habitantes dos
Municípios de Cataguases e Uberlândia e lhes proporcionará
um real intercâmbio sócio-econômico-cultural.
Ressalte-se, portanto, que, se for efetivada tal ligação,
haverá maior e melhor integração entre duas prósperas
regiões do nosso Estado, quais sejam a Zona da Mata e o
Triângulo.
Entretanto, para melhor adequar o projeto ás disposições
constitucionais, propomos, ao final deste parecer, uma
emenda ao seu art. 1Q, visto que o referido dispositivo
necessita de retificação, já que a exploração dos serviços
de transporte coletivo rodoviário estadual de passageiros,
mediante delegação, como é disciplinado pelo art. 10, IX, da
Constituição mineira, só pode dar-se por meio de concessão,
e não por permissão.
Necessária, também, se faz a supressão do art. 2Q do
projeto, considerando que a publicação do edital a que se
refere o aludido dispositivo não deve ficar sujeita a
prazos, já que se trata de tarefa administrativa complexa.
Assim, o DER-MG dispõe de discricionariedade para executá-
la, ou seja, pertence exclusivamente à esfera de ação do
mencionado órgão a decisão, informada pelos critérios da
conveniência e da oportunidade, sobre o momento de deflagrar
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o competente processo ilcitatôrio. Para sanar tal vicio,
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda ng 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.308/93 no lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA Ng 1
Substitua-se, no art. 1Q, a expressão "permissão" por

"concessão".
EMENDA NO 2

Suprima-se o art. 2Q.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto, relator -

Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Ermano Batista.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.308/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.308/94, do Deputado Tarcísio
Henriques, dispõe sobre a criação de linha de ônibus
intermunicipal entre os Municípios de Uberlândia e
Cataguases.
Publicada no "Diário do Legislativo" de lg/4/93, foi a

proposição distribuída às comissões competentes. A Comissão
de Constituição e Justiça não se manifestou em tempo hábil,
e a Comissão de Administração Pública concluiu pela
aprovação do projeto de lei com as Emendas ngs 1 e 2.
Na forma regimental, vem agora o projeto a esta Comissão
para ser examinado quanto aos aspectos orçamentários.

Fundamentação
Os Municípios de Cataguases e Uberlândia são importantes
centros regionais da Zona da Mata e do Triângulo,
respectivamente. Sua integração rodoviária lhes
proporcionará intercâmbio social, econômico e cultural e
intensificará a comunicação entre seus habitantes.
Não existe óbice à aprovação da proposição, pois esta não
implica repercussões orçamentárias.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.308/93 com as Emendas nos 1 e 2, da
Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques, relator -
Marcos Helênio - Jaime Martins.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.378/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.378/93, do Deputado Bernardo
Rubinger, autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Tiros.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/5/93, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade, consoante o disposto no art. 195, c/c o art.
103, V, "a', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos a fundamentar este parecer na forma a seguir.

Fundamentação
A doação de que trata a proposição em exame tem por

objetivo reintegrar ao patrimônio da Prefeitura Municipal de
Tiros imóvel constituído de 14.000m2 por ela doado ao Estado
em 19/9/85, sem encargo e sem cláusula de reversão.
Se o referido imóvel for reincorporado ao seu acervo
patrimonial, pretende a municipalidade destiná-lo à
construção de casas populares, já tendo, para tanto, firmado
convênio com a CODEURB, em conformidade com o memorando
anexado ao processo.
Sendo a doação uma espécie do gênero alienação,, e em se
tratando de um bem público, necessária se faz a autorização
legislativa a que se refere a Carta Constitucional mineira,
em seus arts. 18 e 61, XV, devendo, ainda, a medida proposta
estar subordinada à existência de interesse público,
conforme a legislação que disciplina a matéria.
Determinação com esse objetivo emana do art. 17da Lei n

8.883, de 8/6/94, que altera dispositivos da Lei ng 8.666,
de 21/6/93, que, por seu turno, dispõe sobre alienações e
contratos da administração pública, como se verifica da sua
transcrição a seguir:
"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública,

subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às
seguintes regras:".
Informação oriunda da Secretaria de Recursos Humanos e

Administração, entretanto, nos dá conta de que o imóvel se
encontra vinculado à Policia Militar, órgão dotado de
autonomia administrativa e financeira. Essa corporação
manifestou-se contrária à doação, pois, além da sua atual
utilização, há pretensão de se construir no imóvel um
quartel destinado a melhor abrigar o efetivo policial.
Comprovada, pois, a sua afetação, inexiste interesse
público que possa justificar a iniciativa. Nesse caso, tem
primazia a vontade do Estado de manter-se na propriedade do
bem público, que vem atendendo aos mais altos Interesses da
comunidade, por servir à segurança pública.
Dessa forma, pode-se constatar que a doação que se pretende
concretizar por intermédio da proposição em exame não se
coaduna com o principio da razoabilidade, consubstanciado no
art. 13 da Constituição do Estado, o qual deve servir de
base para a edição de atos administrativos e legislativos.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridididade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 1-378/93.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira - Jaime Martins - Ajalmar Silva - Antônio
Pinheiro,
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PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.404/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em

epígrafe objetiva implantar minipenitenciárias regionais no
Estado de Minas Gerais.
Publicada em 21/5/93, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, para , nos ternos do art. 195, cio o art. 103, V,
a", do Regimento Interno, ser examinada quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

A estruturação de secretaria de Estado, de órgão autônomo e
de entidade da administração indireta é matéria de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme
determina a Carta mineira, no art. 66. III. "e".
Registre-se, no caso em análise, que as penitenciárias são
unidades administrativas integrantes da estrutura da
Secretaria da Justiça.
Ainda, a titulo de ilustração, cumpre-nos informar que,
neste ano, o Governador do Estado apresentou o Projeto de
Lei nQ 840/92, dando origem á Lei ng 11.404, de 25/1/94, que
contém normas de execução penal
A mencionada lei regula a execução de medidas de liberdade
e de direito, bem como a manutenção e a custódia do preso
provisório.
0 Estado conta, atualmente, com 6 penitenciárias, com sede
nos Municípios de Contagem, Ribeirão das Neves. Juiz de
Fora, Unai. Caratinga e Governador Valadares, todas com
capacidade para mais de 400 detentos.
A realidade dos fatos, portanto, faz supor que o Estado tem
optado claramente pela política de manter uma estrutura de
grandes penitenciárias, abrigando em cada unidade muitas
centenas de presos, o que conflita com o objetivo do projeto
ora em análise. Em sentido diametralmente oposto, a
proposição visa à implantação de minipenitenciárias, que
exigem, por seu turno, a multiplicação também de
miniestruturas voltadas para a terapia ocupacional, para a
reeducação social e para a assistência ás áreas jurídica,
psicológica e de saúde.
Todo esse contexto envolve, é certo, uma diretriz

administrativa, o que, por si só, faz entender tratar-se de
matéria da esfera privativa do Poder Executivo.

o Assim, por todo o exposto, parece-nos que,
constitucionalmente, não compete ao parlamentar deflagrar
o processo de criação da lei que ora se propõe, pois sabemos
que a iniciativa, ato inaugural do processo legislativo, é
competência atribuída pela Constituição a alguém ou a algum
órgão para apresentar projeto de lei ao Legislativo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 1.404/93.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Jaime Martins - Ajalmar Silva.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.108/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
2.108/94 objetiva fixar a tabela de vencimentos dos cargos
das classes de Professor do Quadro do Magistério Estadual.
Com base no art. 69 da Constituição mineira, o Chefe do
Executivo solicita a apreciação da matéria em regime de
urgência, aplicando-se à tramitação do projeto o disposto
nos arts. 275 a 277 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa.
Publicada no 'Diária do Legislativo" de 5/7/94, veio a
proposição às Comissões arroladas em epigrafe para
apreciação, em reunião conjunta, nos termos do art. 103, 1.
V e X, c/c O art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme preceitua a Carta mineira, a matéria relativa à
fixação de remuneração de servidores públicos da
administração direta do Estado encontra-se reservada a lei
(art. 61, VIII) de Iniciativa privativa do Chefe do
Executivo mineiro (art. 66. III, "b").
Em razão desses mandamentos constitucionais, não há que se
falar em vício de inconstitucionalidade formal a incidir
sobre o projeto em análise.
Examinando, num segundo momento, o conteúdo da proposição,
também não verificamos afronta ao ordenamento jurídico
vigente, uma vez que qualquer consideração acerca de valores
dos símbolos de vencimento ou de percentuais de
reajustamento se caracterizaria como apreciação de mérito, o
que extrapola o limite de nossas atribuições.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.108/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Marcos Helênio - Antônio Júlio - Ajalmar Silva.
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 485/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 2.108/94, que
fixa a tabela de vencimento de cargo de classes de Professor
do Quadro do Magistério, a que se refere a Lei ng 7.109, de
13/10/77.
Tramitando em regime de urgência e devendo ser analisado em
reunião conjunta de comissões, o projeto recebeu,
preliminarmente, da Comissão de Constituição e Justiça,
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parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao
mérito da proposição.

Fundamentação
Por meio do projeto em tela, o Governador do Estado concede
aumento de vencimentos para os cargos de classes de
Professor do Quadro do Magistério, a que se refere a Lei n
7.109/77, conforme se infere dos valores fixados na tabela
constante no anexo único, que acompanha a proposição.
Justifica-se a iniciativa governamental pela valorização

profissional que o Poder Executivo pretende conferir às
classes do magistério, notadamente à classe de Professor,
que desempenha função de grande relevância na comunidade.
Na esteira desse entendimento e reconhecendo a necessidade
de se atenuarem as desigualdades existentes entre o
tratamento dado aos servidores civis e militares e ao
pessoal do magistério, no tocante á majoração de
vencimentos, julgamos a medida em apreço justa, conveniente
e oportuna para os professores públicos estaduais.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n
2.108/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Marcos Helênlo - Jaime Martins - Jorge Eduardo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a presente proposição
fixa a tabela de vencimento de cargo de classes de Professor
do Quadro do Magistério, a que se refere a Lei ng 7.109, de
13/10/77.
Após exame da matéria pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto
na forma proposta, emitimos este parecer, nos termos do art.
103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epigrafe não encontra óbice do ponto de

vista financeiro-orçamentário â sua aprovação.
O projeto tem como objetivo estabelecer os valores dos

vencimentos, expressos em Unidade Real de Valor, das classes
de Professor que integram o Quadro do Magistério Público
Estadual, com vigência a partir de lg/6/94, sendo que as
despesas decorrentes da sua execução já estão previstas no
orçamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 2.108/94 na forma apresentada.
Sala das Comissões 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente e relator - Wilson Pires -
Jaime Martins - Jorge Eduardo - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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NQ 2.141/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Comissão de Agropecuária e Política Rural,

o projeto de resolução em epígrafe aprova a alienação das
terras devolutas que especifica.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 10/8/94, foi o
projeto distribuido a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 202, c/c o art. 103, V, "a" do Regimento
Interno, e do disposto no inciso V da Decisão Normativa da
Presidênciang 18, de 17/6/93.
Em virtude de requerimentos do Deputado Jaime Martins,

aprovados na reunião plenária de 17/8/94, o projeto tramita
em regime de urgência e será submetido a apreciação em
reunião conjunta das comissões em epígrafe, nos termos do
mencionado Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em tela aprova 41 alienações de
terras devolutas em área rural, especificando, nos termos do
seu anexo, os respectivos beneficiários, a área e a
localização de cada uma delas.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado, já

que se trata de alienação de bem público estadual (art. 26.
IV, da Constituição Federal) com área inferior ao limite
estabelecido no art. 188, lg, de nossa Carta Magna.
Desse modo, compete a esta Casa, nos termos dos arts. 62.
xxxrv, e 247, § 6Q, da Constituição do Estado, aprovar
previamente qualquer alienação ou concessão de terra pública
estadual até o limite de 250ha, sendo tal medida necessária
â perfeição do ato final de alienação ou concessão por parte
do Governador do Estado.
Em exame minucioso efetuado pela Comissão de Agropecuária e

Política Rural, foi constatado o atendimento, em cada caso,
dos requisitos exigidos pela legislação disciplinadora da
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução ng 2.141/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Antônio Júlio - Marcos Helênio.

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

o projeto de resolução em referência, de iniciativa deste
órgão colegiado, nos termos dos incisos 1 e II da Decisão
Normativa da Presidência ng 18, de 17/6/93, aprova a
alienação de terras devolutas estaduais que menciona, em
conformidade com mandamento constitucional contido no art.
62. XXXIV. da Carta mineira.



As alienações especificadas nas proposições, originárias de
autos de processos administrativos resultantes de estudos
efetivados pela RURALMINAS, foram examinadas preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Em razão de requerimentos do Deputado Jaime Martins,

aprovados na reunião plenária de 17/8/94, o referido projeto
de resolução tramita em regime de urgência e sujeita-se a
apreciação em reunião conjunta das comissões, nos termos,
respectivamente, dos arts. 274, II, e 129, III, do Regimento
Interno.
A luz de disposições regimentais, cumpre-nos emitir parecer
sobre a proposição, observado o mérito da questão.

Fundamentação
O constituinte mineiro de 1989, reconhecendo a necessidade
de dar novo tratamento constitucional á destinação das
terras públicas e tendo em vista a moralização
administrativa, entendeu por bem inserir, entre as
competências privativas do Legislativo estadual constantes
no art. 62 da Carta mineira, a de aprovar, previamente, a
alienação e a concessão de terras públicas, até o limite de
2501ha, ressalvadas aquelas previstas no plano de reforma
agrária ou as que se destinem a doação de área até 50 ha.
Ora, essa prerrogativa mantém estreita relação com a norma
contida no art. 74 da Constituição do Estado, qual seja a de
que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração indireta é exercida pela Assembléia
Legislativa.
Além de configurar valioso Instrumento de controle político
visando ao bem público, a prévia autorização legislativa
constitui ato de relevância para a promoção das condições
necessárias á fixação do homem no campo, um dos objetivos
definidos como prioritários pelo Estado.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, somos favoráveis á aprovação do
Projeto de Resolução nQ 2.141/94 no lg turno, em sua forma
originária.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - Ajalmar Silva, relator -

Wilson Pires - Jorge Eduardo.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Resolução ng 2.141/94. da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, aprova a alienação de terras
devolutas rurais.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 10/8/94, a
requerimento do Deputado Jaime Martins, a proposição, que
tramita em regime de urgência, será objeto de apreciação em
reunião conjunta das Comissões competentes. O projeto foi
distribuído, na forma regimental, á Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de
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Agropecuária e Política Rural, que opinou pela sua
aprovação.
Nos termos do Regimento Interno, vem, agora, o projeto a

esta Comissão para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
econômico-financeiros.

Fundamentação
A aprovação do Projeto de Resolução ng 2.141/94 representa

o cumprimento do preceito constitucional que dispõe sobre a
função social da propriedade. A legalização de situações
concretas de ocupação de terras, por meio da legitimação de
sua posse, é a forma justa de premiar quem as explorou e
incorporou á economia amplo espaço potencialmente produtivo.
De fato, originariamente, todas as terras eram públicas, e,
hoje, qualquer área sem o respectivo registro de propriedade
pertence ao Estado, que, entretanto, é impotente para
administrar e explorar tão significativo patrimônio.
São nulos os impactos orçamentários decorrentes da
aprovação da proposição em tela. Como foi salientado
anteriormente, desde 1966 a RURALMINAS obteve a receita,
atualizada monetariamente, de R$43.612.793,00, proveniente
dessas alienações. Em valor, a receita supera as despesas,
com o processo de legalização das terras devolutas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nQ 2.141/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente e relator - Jaime Martins -

Ajalmar Silva.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ng 2.074/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e de

Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Comissão de Agropecuária e Política Rural,
o projeto de resolução em epígrafe aprova a alienação das
terras devolutas que especifica.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 16/6/94, foi o

projeto distribuído a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 202, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento
Interno, e do disposto no item V da Decisão Normativa da
Presidência ng 18, de 17/6/93.
Em virtude de requerimentos apresentados pelos Deputados
Ajalmar Silva e Jaime Martins, aprovados nas reuniões
plenárias de 5/7/94 e 17/8/94, o projeto tramita em regime
de urgência e deve ser apreciado em reunião conjunta das
comissões a que for distribuído nos termos do art. 274, II,
do mencionado Regimento-

Fundamentação
O projeto de resolução em tela aprova 368 alienações de
terras devolutas em área rural, especificados, em seu anexo,
os respectivos beneficiários, a área e a localização de cada
uma delas
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A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado, já
que se trata de alienação de bem público estadual (art. 26.
IV, da Constituição Federal), com área inferior ao limite
estabelecido no art. 188, f lQ, de nossa Carta Magna.
Desse modo, compete a esta Casa, nos termos do art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, aprovar previamente
qualquer alienação ou concessão de terra pública estadual
até o limite de 250ha, sendo tal manifestação de vontade
necessária á perfeição do ato final de alienação ou
concessão por parte do Governador do Estado.
Em exame minucioso, efetuado pela Comissão de Agropecuária
e Política Rural, foi constatado o atendimento, em cada
caso, aos requisitos exigidos pela legislação disciplinadora
da matéria.
Constatamos, contudo, um óbice à aprovação de um dos
pedidos, que tem como beneficiários Hélio Ferreira de Souza
e outros e como objeto a área de 32,6030 ha, situada no
Município de Araçuai, Distrito de Engenheiro Schnoor.
denominada Sitio Gravatá.
Os requerentes acima mencionados solicitaram a concessão de
outra área de 237,6190ha, no mesmo município, superando o
conjunto das duas o limite máximo de 250ha, fixado pela
Constituição do Estado (art. 247,
Não importa o fato de a posse ser comum a várias pessoas,
pois o que interessa é o limite da área final objeto da
concessão, a qual, no caso, extrapola a dimensão
constitucionalmente permitida-
Assim, é necessária a supressão de um dos pedidos e, por
razões de justiça, daquele que incide sobre a menor área.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução nQ 2.074/94 com a Emenda nQ 1, a seguir
apresentada.

EMENDA NQ 1
Suprima-se do anexo único a que se refere o art. rn a
alienação de terra devoluta sob o ng 154, que tem como
beneficiários Hélio Ferreira de Souza e outros e como objeto
a área de 32,6030ha, situada no Município de Araçuaí, no
Distrito de Engenheiro Schnoor, denominada Sitio Gravatá.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio, relator -

Marcos Helénio - Antônio Pinheiro.
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em

epigrafe aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas que menciona.
A alienação em questão decorre de processos de legitimação

de terras devolutas instruídos pela RURALMINAS, considerada
regular por este órgão colegiado.
A proposição está sujeita a tramitação em regime de
urgência, tendo em vista requerimento formulado pelo
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Deputado Ajalmar Silva e aprovado na reunião plenária de
5/7/94.
Em virtude de requerimento apresentado pelo Deputado Jaime
Martins e aprovado na reunião de 17/8/94, a apreciação da
matéria se fará em reunião conjunta das comissões.
Nos termos do art. 202, c/c o art. 103, V, "a', do
Regimento Interno, e em conformidade com o disposto no
inciso V da Decisão Normativa da Presidência ng 18, de
17/6/93, foi a matéria examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto com a Emenda nQ 1, que exclui do anexo único a
alienação da terra devoluta referente ao item 154.
Compete-nos, agora, apreciar o mérito da proposição,
conforme estabelece o art. 103, II, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A prévia autorização deste Legislativo para a alienação ou
a concessão, a qualquer titulo, de terras públicas, sejam
dominicais ou devolutas, até o limite de 2501ha, salvo quando
previstas no plano de reforma agrária ou se se tratar de
doação de área até SOba, constitui importante instrumento de
controle de natureza política.
Na verdade, essa prerrogativa consagra a norma emanada do
inciso XV do art. 76 da Constituição mineira, que atribui à
Assembléia, com o auxílio do Tribunal de Contas, a
competência de "apreciar a legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade de contrato, convênio, ajuste
ou instrumento congênere que envolvam concessão, cessão,
doação ou permissão de qualquer natureza, a titulo oneroso
ou gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer de
seus órgãos ou entidade de administração indireta".
Reportando-nos ao art. 2Q da Constituição Estadual, que, ao
enunciar os objetivos prioritários do Estado, insere a
promoção das condições necessárias para a fixação do homem
no campo (inciso VI), torna-se evidente que a destinação de
terras públicas rurais merece planejamento governamental,
com o fim de fomentar o desenvolvimento econômico.
De fato, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
previsto no art. 231 da Constituição do Estado, é o
instrumento governamental que trata, entre outros assuntos,
do aproveitamento e da destinação de terra pública e
devoluta.
Há de se notar, ainda, o caráter social de que se reveste a
titulação das terras devolutas, cujos benefícios, em sua
maioria, compreendem pequenos produtores rurais que
exclusivamente da terra obtêm os recursos necessários à sua
sobrevivência.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q
turno, do Projeto de Resolução nQ 2.074 com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - Wilson Pires, relator -
Jorge Eduardo - Jaime Martins - Ajalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Resolução ng 2.074/94, da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, aprova alienação de terras
devolutas rurais.
Publicada no "Diário do Legislativo', por requerimento do

Deputado Jaime Martins, a proposição será objeto de reunião
conjunta das Comissões competentes e tramita em regime de
urgência, por iniciativa do Deputado Ajalmar Silva. Foi
distribuída, na forma regimental, à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nQ 1, e à
Comissão de Agropecuária e Politica Rural, que opinou pela
sua aprovação.
Nos termos do Regimento Interno, vem, agora, o projeto a

esta Comissão para ser objeto de parecer.
Fundamentação

Nas terras devolutas situadas no território de Minas Gerais
passaram à propriedade do Estado por meio de dispositivo
constitucional, em 1891. Anteriormente, todas as terras eram
públicas, pertencentes á Coroa portuguesa, ao Império e,
posteriormente, à República. Hoje, quando não utilizadas
pelo poder público nem destinadas a fins administrativos
especificos, constituem terras devolutas. São, portanto,
bens patrimoniais, dominiais. A legitimação de sua posse,
ora objeto de proposição, é a forma justa e excepcional de
transferência de seu domínio para o particular que nelas se
instalou e as explorou. Trata-se, assim, de procedimento do
mais alto sentido social, e sua concretização significa o
cumprimento do preceito constitucioanl da função social da
propriedade. Por outro lado, a legalização de situações
concretas de ocupação previne a explosão de tensões, pela
definição legal da ocupação por particulares que a ela
fizeram jus.
Sob o aspecto econômico, ao longo dos anos, essa ocupação
significou a exploração e a incorporação á Economia de amplo
espaço potencialmente produtivo, de propriedade do Estado,
que foi impotente para ocupá-lo, explorá-lo e administrá-lo.
Dai certamente decorreram impostos, receitas, investimentos
e todo um processo de multiplicação e aceleração de rendas.
A RURALMINAS tem como objetivo importante a regularização
das terras devolutas do Estado. Os recursos aplicados nesse
processo têm origem em suas propostas orçamentárias, que
incluem receitas em razão de pagamentos recebidos pela
alienação das terras e serviços prestados. Desde sua
criação, em 21/11/66, a RURALMINAS expediu 70.620 titulos,
abrangendo 4.825.806ha. A preço de hoje, estima-se uma
correspondente receita de R$43.612.793,00. Trata-se,
portanto, de atividade independente, do ponto de vista
financeiro, não implicando repercussões para o erário.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução flQ 2.074/94 com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994-
Célio de Oliveira. Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcas Helênio - Ajalmar Silva,
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.327/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.327/93, do Deputado Sebastião
Helvécio, visa instituir a obrigatoriedade de emissão de
nota fiscal de entrada nas operações de compra efetivadas
por empresas que exercem atividades relacionadas aos
desmontes (ferros-velhos e sucatas).
O projeto foi aprovado no lQ turno com a Emenda nQ 1, da

Comissão de Defesa do Consumidor.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria para o 20
turno e elaborar a redação do vencido, que segue em anexo e
é parte deste parecer.

Fundamentação
O crescimento do número de furtos e roubos de veículos,
geralmente realizados por grupos bem organizados, tem
mobilizado os esforços da administração pública para a
reversão do quadro. Entre as medidas de combate à
criminalidade está o estabelecimento de controles
administrativos que inibam a comercialização de veículos
roubados, devendo-se destacar a implantação do Registro
Nacional de Veículos - RENAVAN - e do sistema de
emplacamento nacional
A matéria em exame, concernente à obrigatoriedade de baixa
do registro para o desmonte de veículos, constituirá
valioso instrumento no combate á receptação de veículos
roubados, vindo em auxilio às providências já mencionadas
anteriormente.
Em conseqüência, consideramos altamente conveniente a sua
regulamentação no âmbito estadual, o que poderá evitar
transtornos e prejuízos à população mineira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.327/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1
turno.
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcos Helênio - João Marques - Antônio Pinheiro.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NO 1.327/93
Institui a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de

entrada de mercadoria em todas as operações de compra
efetivadas por desmontes (ferros-velhos e sucatas).
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os desmontes (ferros-velhos e sucatas) ficam
obrigados a emitir nota fiscal de entrada de mercadoria a
cada operação de compra.
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Parágrafo único - A nota fiscal de entrada de mercadoria

conterá os seguintes dados:
a) razão social da empresa (pessoa jurídica) ou nome
(pessoa física);
b) inscrição estadual (pessoa jurídica) ou número do CIC

(pessoa física);
c) CGC (pessoa jurídica) ou número do registro geral da

carteira de identidade (pessoa física);
d) endereço;
e) descrição detalhada do material comprado e respectivo

quantitativo;
f) valor total e/ou valores parciais pagos pela mercadoria.
Art. 2g - O desmonte (ferro-velho) é o responsável pela

correta identificação do vendedor das mercadorias.
Art. 3 - A nota fiscal da entrada de mercadoria conterá

espaço para a assinatura do vendedor e somente terá validade
com a assinatura deste.
Art. 4g - Pelo menos uma via da nota fiscal de entrada de

mercadoria será entregue ao vendedor.
lg - Quando a venda for efetuada por pessoa jurídica,

essa nota terá que ser contabilizada.
Art. SQ - Quando se tratar de mercadoria sujeita a controle
especifico, como veículos, o desmonte fornecerá além da via
normal, outra via, à qual o vendedor deverá anexar o
registro. Esta via será enviada ao DETRAN no prazo máximo de
30 dias para a efetiva baixa de cadastro.
Art. 6g - A não-emissão da notafiscal de entrada de

mercadoria pelo desmonte acarretará ao responsável as penas
previstas para receptador de mercadorias roubadas.
Art. 7g - O não-envio pelo vendedor da nota fiscal de

entrada de mercadoria com o registro ao órgão competente, no
prazo estipulado, será de sua responsabilidade civil e
criminal pelo mau uso do bem vendido, acarretando multa a
ser estipulada pelo Poder Executivo.
Art. 8Q - Os desmontes deverão manter livro próprio para
registro das operações que envolvam peças automobilísticas,
nele indicando:
a) número do chassi do veículo negociado;
b) nome e identificação do proprietário;
c) especificação das peças envolvidas;
d) data e valor da negociação.

1Q - O não-cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo implicará multa de 300 (trezentas) uPFMGs e
interdição do estabelecimento pelo prazo de 90 (noventa)
dias.
f 2Q - Em caso de reincidência, serão computados em dobro

os serviços previstos-
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. lo - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.462193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposição em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Marilac.
O projeto foi aprovado no lQ turno, na forma original
retornando agora a esta Comissão para receber parecer para o
2Q turno

Fundamentação
Conforme nos expressamos anteriormente, o projeto em
comento não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.
A perda patrimonial que o Estado terá com a efetivação do
referido contrato torna-se irrelevante quando se consideram
os benefícios que a doação trará para o Município de Marilac
ao possibilitar a construção do prédio da Prefeitura.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.462/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques, relator -

Marcos Fielênio - Jaime Martins - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI

Nç 1.605/93
Comissão de Defesa Social

Relatório
De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, o projeto

de lei em epigrafe visa a dar nova redação ao art. li da Lei
nQ 977, de 17/9/27, e a dar outras providências.
Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto a esta Comissão

para receber parecer para o 2c, turno, nos termos do art. 196
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Caixa Beneficente da Guarda Civil e da Inspetoria de
Veículos, instituída pela Lei nQ 977, de 17/9/27, vem
atuando segundo os princípios estabelecidos na referida
norma jurídica.
E fácil observar que, devido à desatualízação do aludido
preceito legal, a entidade vem operando de maneira
divorciada das atuais expectativas dos associados,
notadamente no que diz respeito à eleição dos membros da sua
diretoria.
Com efeito, torna-se necessário dar nova redação ao
mencionado texto legal, o que, sem dúvida, dará melhor
dinâmica e maior poder participativo àquela entidade,
conforme ficou acentuado quando da tramitação da proposta no
l Q turno.
Julgamos oportuna, no entanto, a apresentação de emendas ao
projeto, com vistas ao seu aprimoramento, especialmente
quanto às regras para eleição da diretoria da entidade em
questão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.605/93 no 2Q turno, com as Emendas ns 1 a 5, a
seguir redigidas.

EMENDA Ng 1
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 1
Acrescente-se o seguinte § 2Q ao art. 2g, renumerando-se os

demais:
"Art. 2g - .. .........................

§ 2g - Fica assegurado o direito de votar e ser votado aos
ex-pensionistas e aos servidores civis que voluntariamente
recolheram contribuições aos cofres da entidade por período
superior a 1 (um) ano.!!.

EMENDA NQ 2
Substitua-se. no "caput" do art. 2g, a expressão "no prazo
máximo de 15 dias contados da data da publicação desta lei",
por "no prazo máximo de 45 dias contados da data da
publicação desta lei, com qualquer número de participantes".

EMENDA NO 3
Substitua-se, no § 1Q do art. 2g, a expressão "1/30 dos
contribuintes obrigatórios" por "1/20 dos contribuintes
obrigatórios".

EMENDA NQ 4
Acrescente-se onde convier:

"Art .....- Fica sob a responsabilidade da Secretaria de
Estado da Fazenda o pagamento das pensões de que trata o
art. 74 da Lei rig 11.406, de 28 de janeiro de 1994.".

EMENDA Ng 5
Acrescente-se onde convier:
"Art. ..._ - O Secretário de Estado da Segurança Pública

baixará normas complementares ao processo eleitoral de que
trata o art. 2Q desta lei.".
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1994.
Agostinho Patrus. Presidente - Jorge Eduardo, relator -

8a1 donedo Napoleão.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.881194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Homero Duarte, a proposição em

estudo objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Produtores Rurais de Posses - AMOP -, com
sede no Município de Minas Novas.
Aprovada a matéria no lg turno, na forma proposta, cabe-nos

deliberar conclusivamente sobre ela no 2g turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Tendo por finalidade promover o desenvolvimento
socioeconômico da comunidade em que atua, a referida
Associação evidencia o seu caráter assistencial faz jus,
portanto, ao titulo declaratório proposto.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei np
1.881/94 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.016194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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Encaminhada a esta Casa Legislativa pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, a proposição em tela altera os planos
de carreira dos servidores do Poder Judiciário, instituidos
pela Lei nQ 10.593, de 7/1/92.
No lg turno, foram apresentadas 38 emendas ao projeto.
Foram aprovadas as Emendas ns 4 a 12, 14a 19, 33. 35 e 38;
foram rejeitadas, as Emendas ns 1 a 3, 13, 21 a 23, 28, 29,
34 e 36, e foram prejudicadas as demais.
Retorna agora o projeto a esta Comissão a fim de ser

examinado no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação. Ela objetiva
alterar os planos de carreira dos servidores do Poder
Judiciário. Uma vez que as despesas decorrentes da execução
da futura lei correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Poder Judiciário, a medida não causa impacto
no orçamento estadual
O projeto está em consonância com a legislação em vigor,

merecendo, portanto, prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.016/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oiveira, Presidente - João Maques, relator -

Marcos Helênio - Jaime Martins.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 2.016/94'
Altera os planos de carreira dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os Quadros Especificos de Provimento Efetivo do
Pessoal das Secretarias dos Tribunais de Justiça, de Alçada
e de Justiça Militar e o Quadro de Servidores da Justiça de
Primeira Instância são os constantes nos Anexos 1 a IV desta
lei, com a composição numérica neles indicada.

# l Q - O Anexo V contém a correlação entre os cargos da
sistemática anterior e os resultantes desta lel

2Q - Fica mantido, no cargo correlato constante no Anexo
V, o atual padrão de posicionamento do servidor na carreira,
observado, no que couber, o previsto no art. 4Q da Lei no
10.856, de 5 de agosto de 1992.
§ 3 - O Anexo VI contém a correspondência entre os padrões

de vencimentos dos Inativos.
Art. 2 - Serão providos por concurso público de provas ou
de provas e titulos os cargos das classes iniciais de
carreira de Agente Judiciário A, de Oficial Judiciário A e
de Técnico Judiciário A, integrantes dos Anexos 1 a IV.

lo - Os cargos das classes de Agente Judiciário B, de
Oficial Judiciário 8 e de Técnico Judiciário 8, constantes
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nos Anexos 1 a IV, subseqüentes em suas respectivas
carreiras, serão preenchidos mediante promoção vertical.

- Com a criação das classes referidas no parágrafo
anterior, igual número de cargos da classe inicial
correspondente, integrantes do Anexo VIII desta lei, será
extinto quando ocorrer a promoção vertical dos seus
ocupantes.
§ 3g - Após a extinção dos cargos integrantes do Anexo

VIII, a promoção vertical dependerá da ocorrência de vaga.
§ 4g - 0 ingresso dos atuais concursados nos cargos

mencionados no art. 14 da Lei ng 10.593, de 7 de janeiro de
1992, dar-se-á na classe de Técnico de Apoio Judicial, nos
padrões 001. E01, FOl e 001, definidos no Anexo IV desta
lei, respectivamente nas comarcas de entrância inicial,
intermediária, final e especial.
Art. 3g - Os arts. 2g e 7g da Lei no 10.593, de 7 de
janeiro de 1992, passam a ter a seguinte redação, a partir
da vigência desta lei:
Art. 2g - Carreira é o conjunto de classes, iniciais e
subseqüentes, da mesma identidade funcional, integradas
pelos respectivos cargos, dispostos hierarquicamente.
Parágrafo único - Classe é o agrupamento de cargos efetivos
de igual denominação e com atribuições de natureza

correlata.

Art. 7Q - O desenvolvimento do servidor efetivo na carreira
far-se-á por progressão, promoção horizontal e promoção
vertical, cumpridas as exigências legais e aquelas
estabelecidas em resoluções dos Tribunais.
§ 1Q - Progressão é a passagem do servidor ao padrão

seguinte do mesmo cargo a cada intersticio de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias.

2g - Promoção horizontal é a obtenção de 2 (dois) padrões
de vencimento pelo servidor, a cada interstício de 2 (dois)
anos no cargo da classe inicial, e de 3 (três) anos no cargo
da classe subseqüente na carreira.

§ 3g - Promoção vertical é a passagem do servidor
posicionado no nível IV dos cargos das classes de Agente
Judiciário A, de Oficial Judiciário A ou de Técnico
Judiciário A ao padrão inicial do cargo da classe
subseqüente na carreira, observada a escolaridade exigida.

4g - Os cargos da classe de Técnico Judiciário 8 são
privativos de graduados em nível superior de escolaridade
que tenham concluído cursos de pós-graduação indicados em
resolução.
§ 5Q - Os cargos da classe de Oficial Judiciário 8 são

privativos de. graduados em nível superior de escolaridade,
dentro das respectivas áreas específicas.
§ 6g - Para a primeira promoção vertical prevista no

poderão concorrer os servidores estáveis ocupantes de cargo
de provimento efetivo, dispensando-se a exigência de
posicionamento no último nível de cada grau de escolaridade
nas comarcas onde não houver servidor nessa condição.".
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Art. 4Q - O requisito exigido no parágrafo único do art. 16
da Lei nQ 10.593. de 7 de janeiro de 1992, assim como para
as transformações previstas no art. 8Q da presente lei, fica
dispensado para servidor graduado em nível superior de
escolaridade, pertencente aos quadros dos Tribunais de
Justiça, de Alçada e de Justiça Militar na data da
publicação desta lei.
Art. 5 - São carreiras da Primeira Instância:
- de Apoio Judicial, integrada pelas classes de Oficial

de Apoio Judicial A e a e de Técnico de Apoio Judicial 1,
II, III e IV;
II - de Apoio Administrativo e Judicial de Nivel Superior
de Escolaridade, integrada pelas classes de Técnico
Judiciário A e a;
III - de Apoio Administrativo e Judicial de Nível Médio

Superior de Escolaridade, integrada pelas classes de Oficial
Judiciário A e 8;
IV - de Serviços Gerais, integrada pelas classes de Agente

Judiciário A e B.
Art. 6g - O ingresso na carreira de Apoio Judicial dar-se-á
na classe de Oficial de Apoio Judicial A, mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos.

1 Q - A promoção vertical na carreira de Apoio Judicial
dar-se-á após aferição de capacidade, nos termos de
regulamento e nas hipóteses seguintes:

- do servidor posicionado no último nível do cargo de
Oficial de Apoio Judicial A para o padrão Inicial de Oficial
de Apoio Judicial 8;
II - do servidor posicionado no nível II do cargo de

Oficial de Apoio Judicial 8 para o padrão inicial de Técnico
de Apoio Judicial, após constatada a inexistência de
concursados para nomeação nos moldes da legislação atual.
§ 2 - Durante o afastamento do titular, o cargo de Técnico
de Apoio Judicial será exercido, em substituição, pelo
Oficial de Apoio Judicial de mais elevado padrão de
vencimento dentro da Secretaria de Juizo.
§ SQ - O substituto fará jus, durante a substituição, ao
pagamento da diferença entre o padrão de vencimento em que
estiver posicionado e o padrão inicial do cargo de Técnico
de Apoio Judicial.

- Quando o padrão de vencimento do substituto for
Igual ou superior ao do substituído, a diferença a ser paga
será calculada tomando-se por base o padrão de vencimento
imediatamente superior.
§ Sg - A promoção horizontal na classe de Técnico de Apoio

Judicial dar-se-á a cada interstício de 3 (três) anos.
- Aplica-se á carreira de Apoio Judicial, no que

couber, o disposto no art 3Q desta lei.
Art. 7 - Será computado como período aquisitivo para o

desenvolvimento nos planos de carreira instituídos pela Lei
nQ 10.593. de 7 de janeiro de 1992, exclusivamente o tempo
de serviço público prestado aos órgãos do Poder Judiciário
do Estado.
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 1
lg - Para fins de posicionamento no cargo de carreira,

observar-se-á o interstício de 1.095 (mil e noventa e cinco)
dias de exercido para a obtenção de cada padrão de
vencimento pelo servidor;

- que passar de um para outro cargo do mesmo órgão do
Poder Judiciário do Estado, em virtude de nomeação através
de concurso público;
II - que passar de um para outro órgão do Poder Judiciário

do Estado, em virtude de nomeação através de concurso
público;
rIr - ocupante de função públicà classificada no Anexo

Unico da Resolução nQ 198/91. do Tribunal de Justiça, o qual
se efetivar nos termos do art. 22 daquela resolução;
IV - ocupante de função pública referido no inciso III,

cujo tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário tiver
sido considerado para fins de declaração de sua
estabilidade.
§ 2g - O tempo de serviço prestado exclusivamente ao Poder
Judiciário, comprovado por documentação que tenha servido
para declaração de estabilidade, nos termos do art. 15 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, será considerado
para efeito de posicionamento na carreira a partir da
vigência desta lei.
Art. 8Q - Os cargos constantes no Anexo vii desta lei,
criados em decorrência da efetivação de servidor, consoante
o disposto no Sg do art. 7Q da Lei ng 10.254, de 20 de
julho de 1990, e no f 2Q do art. 23 da Resolução ng 198/91.
de 5 de março de 1991, serão extintos com a vacância, e a
eles, em nenhuma hip6tese, se dará substituto, nos termos de
resolução do Tribunal de Justiça-
Parágrafo único - Exclui-se da extinção o cargo subseqüente
na carreira que, em decorrência de promoção vertical,
estiver sendo ocupado por servidor na condição prevista
neste artigo
Art. 9Q - Ficam transformados, a partir da vigência desta
lei:

- em Secretário, TJ-DAS-02, PJ-SOl, 1 (um) cargo de
Diretor de Departamento. TJ-DAS-07, com lotação na área de
Finanças do Tribunal de Justiça; em Diretor de Departamento,
TJ-DAS-06, PJ-S02, 10 (dez) cargos de Coordenador. de Área,
TJ-DAS-10, PJ-SO3, do Anexo 1 da Lei ng 11.098, de 11 de
maio de 1993;
ii - em Secretário, TA-DAS-02, PJ-501, 1 (um) cargo de

Diretor de Departamento, TA-DAS-06, PJ-SO2, com lotação na
área de Finanças do Tribunal de Alçada; em Diretor de
Departamento, TA-DAS-06, PJ-502, 3 (três) cargos de
Coordenador de Área, TA-DAS-10, PJ-S03; e em Assessor
Juridico, TA-DAS-08, PJ-S02. 3 (três) cargos de Coordenador
de Área, TA-DAS-10, PJ-503, do Anexo II da Lei ng 11.098, de
11 de maio de 1993;
Iii - em Assessor Judiciário II, TJ-CH-AI-02, 5-23, 5

(cinco) cargos de Assessor Judiciário i, TJ-CH-Ai-03. 6-16,
do Anexo 1 da Lei ng 11.098, de 11 de maio de 1993; e 2
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(dois) cargos de Auxiliar Judiciário, TJ-EX-02, A-23,
criados pelo art. SQ da Lei nQ 10.539, de 5 de dezembro de
1991;
IV - em Assistente Técnico Operacional, TJ-EX-ol, 8-23, 3
(três) cargos de Operador de Som, TJ-EX-01, A-23, e 1 (um)
cargo de Assessor Judiciário 1, TJ-CH-AI, 03, 8-16, do Anexe
1 da Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993;
V - em Assistente Técnico Operacional, TA-EX-01, 8-23, 3
(três) cargos de Operador de Som, TA-EX-01, A-23, do Anexe
II da Lei ng 11.098. de 11 de maio de 1993;
VI - em Secretário, TJM-DAS-02, PJ-S01, 1 (um) cargo de
Diretor de Departamento, TJM-DAS-03, PJ-502, com lotação na
área de Finanças do Tribunal de Justiça Militar, e em
Diretor de Departamento, TJM-DAS-03, PJ-502, 2 (dois) cargos
de Coordenador de Área, TJM-DAS-05, PJ-503, do Anexo III da
Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993;
VII - em Assistente Especializado, padrão A23, os atuais
cargos de Assistente Auxiliar, padrão A16, dos Anexos 1, II
e III da Lei ng 11.098, de li de maio de 1993.
Parágrafo único - Os cargos de Coordenador de Área

transformados no artigo serão definidos em resolução.
Art. 10 - Ficam criados no Anexo 1 da Lei nQ 11.098, de 11

de maio de 1993:
- 3 (três) cargos de Assessor Judiciário II, TJ-CH-AI-02,

5-23, observado o disposto no art. 2, f 2, da Lei n
9.730, de 5 de dezembro de 1988;
II - 40 (quarenta) cargos de Assessor Judiciário III, Ti-

DAS-09, PJ-S02, observado o disposto no art. 3Q da Lei flQ
9.730, de 5 de dezembro de 1988.
Parágrafo único - O provimento dos cargos referidos no
inciso II deste artigo far-se-á respeitando o previsto no
art. 299 da Constituição do Estado.
Art. 11 - Aplica-se, a partir da vigência desta lei, o
disposto no art. 9Q da Lei nQ 10.856, de 5 de agosto de
1992, aos servidores efetivos do Quadro de Pessoal da
Justiça de Primeira Instância que tiveram deferida a opção
para o foro judicial, nos termos da Lei nQ 9.776, de 8 de
junho de 1989, e da Lei nQ 10.278, de 26 de setembro de
1990, e cujo tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário
do Estado não foi computado para efeito de desenvolvimento
na carreira.
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se aos

aposentados efetivos da Justiça de Primeira Instância que se
enquadrem na mesma situação.
Art. 12 - As tabelas de vencimentos dos quadros permanentes

dos servidores do Poder Judiciário do Estado, inclusive dos
inativos, são compostas dos padrões escalonados
verticalmente segundo os indices constantes no Anexo IX
desta lei.

1 Q - No valor estabelecido na letra "1" do Anexo IX desta
lei, está incluido o percentual de antecipação bimestral,
vigente a partir de 1Q de março de 1994, nos termos do art.
SQ da Lei nQ 11.115, de 16 de junho de 1993, combinado com o
art. 4g da Lei nQ 11.333, de 17 de dezembro de 1993.
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6 2Q - Com a fixação dos valores dos padrões de vencimentos
referidos neste artigo, ficam extintas, a partir de lg de
março de 1994, as seguintes vantagens:

- Gratificação por Tempo Integral, criada pelo art. 21 da
Lei ng 10856, de 5 de agosto de 1992;
II - Gratificação pela Prestação de Serviços em Caráter

Especial, prevista no lg do art. 7g da Lei nQ 10539. de 5
de dezembro de 1991, com a redação da Lei nQ 11.098. de 11
de maio de 1993;
III - Auxilio para Diferença de Caixa, previsto no art. 131

da Lei ng 869. de 5 de julho de 1952;
IV - Gratificação prevista no parágrafo único do art. 27 do

Regimento Interno do Conselho da Magistratura do Estado de
Minas Gerais-
f 3Q - Os valores da Gratificação Especial criada no art.
2g da Lei ng 9.403, de 11 de maio de 1987, são de 19,3%
(dezenove inteiros e três décimos percentuais) para o cargo
de símbolo 501 - Diretor-Geral; de 18% (dezoito por cento)
para os cargos de símbolo 501, de 15% (quinze por cento)
para os cargos de símbolo 502 e de 14% (quatorze por cento)
para os cargos de símbolos 503 e 504, calculados sobre os
respectivos vencimentos, sendo extintos os percentuais
excedentes aos acima alistados e observado, na sua
incorporação aos vencimentos, o teto previsto no art. 10 da
Lei ng 10.539, de 5 de dezembro de 1991.
Art. 13 - Fica o recebimento da gratificação de atividade
judiciária, prevista no art. 11 da Lei ng 9.730. de 5 de
dezembro de 1988, condicionado à apuração dos seguintes
requisitos e limites de pontuação:

- pontualidade/assiduidade: 0,4;
II - dedicação/eficiência: 0,4;
III - produtividade/qualidade do trabalho: 0,6.
Art. 14 - O Técnico de Apoio Judicial fica sujeito à mesma

jornada de trabalho fixada para os demais servidores que não
exercem cargo em comissão, observados os padrões de
vencimentos estabelecidos no Anexo IX desta lei.
Art. 15 - O padrão de vencimento do cargo de Coordenador de
Serviço, integrante do Grupo de Chefia e Assessoramento
Intermediário, código CH-AI-01, passa a ser o PJ-504, índice
4,3130. do Anexo IX desta lei.
Art. 16 - O Poder Judiciário instituirá, na esfera de sua

competência, programa de assistência em creche e pré-escola
destinado aos filhos e dependentes dos servidores dos seus
quadros de pessoal, desde o nascimento até 6 (seis) anos de
idade, conforme se dispuser em resolução.
Parágrafo único - As despesas decorrentes do disposto neste

artigo serão custeadas pela dotação orçamentária própria,
consignada no orçamento do Poder Judiciário.
Art. 17 - Poderão ser instituídos, por resolução do
Tribunal de Justiça, os seguintes incentivos funcionais,
além daqueles já previstos no plano de carreiras:

- prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou
trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a
redução dos custos operacionais;
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II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito,
condecoração e elogio.
Art. 18 - Os valores das tabelas de vencimentos, pensões _e
proventos dos servidores do Poder Judiciário serão
convertidos em Unidades Reais de Valor - URVs - em lg de
abril de 1994, obedecidos os mesmos critérios definidos para
os servidores do Poder Executivo em legislação específica -
§ lg - Os referidos valores serão revistos de acordo com as
regras adotadas para os servidores do Poder Executivo,
observado o disposto no art. 299 da Constituiçã'b do Estado.

2g - O Tribunal de Justiça publicará as tabelas de
vencimentos dos servidores do Poder Judiciário expressas em
URVs, nos termos da lei.
Art. 19 - Os cargos de Diretor Administrativo do Fórum
Lafayette e Coordenador de Serviço, JPI-CH-A14, constantes
no Anexo IV da Lei ng 10856, de 5 de agosto de 1992, serão
de recrutamento limitado, devendo ser preenchidos por
servidor da carreira de Primeira Instância, mediante
indicação do Diretor do Foro ou do Presidente do Tribunal de
Justiça.
Parágrafo único - Os servidores atualmente em

disponibilidade remunerada, que exercem a opção prevista no
art. 2g da Lei ng 9.776, serão designados para responder
pelo cargo mencionado no "caput' do artigo.
Aru 20 - Ficam criados nos respectivos anexos da Lei n
11.098, de 11 de maio de 1993:

- 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa, TA-DAS-09, PJ-
502, de provimento em comissão e recrutamento amplo, e 10
(dez) cargos de Assistente Especializado, TA-EX-04, PJ-A23;
II - 1 (um) cargo de Coordenador de Área, TA-DAS-10, PJ-

503.
Art. 21 - Fica assegurado ao servidor que requerer
aposentadoria, e estiver posicionado no nível IV do cargo
das classes de Agente Judiciário, Oficial de Apoio
Judiciário, Técnico de Apoio Judicial e Técnico Judiciário e
contar com, pelo menos, 30 (trinta) anos de serviços
prestados ao Poder Judiciário o direito á promoção ao padrão
de vencimento mais elevado daquele nível, do cargo
efetivamente ocupado.
Art. 22 - Fica assegurado, excepcionalmente, aos atuais
servidores efetivos ocupantes do cargo de Oficial de Apoio
Judicial A. com grau superior de escolaridade comprovado
através de diploma devidamente registrado, em qualquer área
de conhecimento, os quais tenham pelo menos 5 (cinco) anos
de exercício em Secretaria de Juizo, o direito de concorrer
à promoção vertical ao cargo de Oficial de Apoio Judicial B.
Parágrafo único - Aos servidores mencionados no artigo será

dispensado o posicionamento no nível IV do cargo de Oficial
de Apoio Judicial A.
Art. 23 - Fica assegurado, a partir da vigência desta lei,
aos Oficiais de Justiça Avaliadores e aos Comissários de
Menores, o direito à percepção de adicional de 301 (trinta
por cento) a título de periculosidade, calculado sobre o
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vencimento do cargo, nos termos do art. 13 da Lei nQ 10.856,
de 5 de agosto de 1992.
Art. 24 - A gratificação prevista no art. 10 da Lei n
9.749, de 22 de dezembro de 1988, será devida e calculada
sobre o sinibolo de vencimento do servidor ou em conformidade
com o art. lo, inciso 1, da Lei Delegada nQ 37, de 13 de
janeiro de 1989. -
Art. 25 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. 2€ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - Os anexos mencionados foram publicados no "Diário do

Legislativo" de 25/9/94.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 26 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA 5759 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE AGOSTO DE 1994
Presidência dos Deputados José Ferraz

e Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 505/94 (encaminha processo
referente a legitimação de terras devolutas), do Governador
do Estado - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Réniolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas -José Bonifácio - José Maria Pinto - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Cóssimo Freitas, lQ-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM Ng 505194

Belo Horizonte, 23 de agosto de 1994.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62. inciso XXXIV, da
Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os
processos anexos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas, que resultam de estudos realizados pela Fundação
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Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMI NAS.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa

Excelência protestos de elevado apreço e distinta

consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

- A Relação de Processos Encaminhados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINÂS à ALEMG para Aprovação foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" do dia 26/8/94.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste

momento, os trabalhos ordinários, nos termos do 1Q do art.
23 do Regimento Interno, para receber o Deputado Antônio
Carlos Pereira, candidato ao Governo do Estado pela
Coligação Frente Minas Popular, formada pelo PT, pelo PC do
8. pelo PPS, pelo P58, pelo PSTU, pelo PCB e pelo PV,
destinado ao encerramento do Ciclo de Debates Eleições 94,
promovido por esta Assembléia e pelo Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - CEPO. Estão
interrompidos os trabalhos.
- A ata da parte da reunião destinada ao encerramento do

Ciclo de Debates Eleições 94 será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos
os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às
14 horas, com a ordem do dia regimental . Levanta-se a
reunião.

ATA DA 298a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE : Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Roberto Amaral (alteração na
pauta); aprovação - Chamada para verificação de "quorum';
existência de número regimental para discussão - Discussão,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n
12.302; encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno,
dos Projetos de Lei ns 1.437 e 1.526/93; encerramento da
discussão - Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 40/94; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes -

Amilcar Padovani T Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco
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Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - tbrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Hannas - José Laviola - José Maria Pinto - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Mílton Salles - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

14 PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Roberto Amaral, em que
solicita alteração da pauta, de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 40/94 seja apreciada em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovado.
Tendo em vista que a matéria constante na pauta exige
"quorum" qualificado para sua votação, a Presidência
solicita ao Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, que
proceda à chamada dos Deputados para recomposição do
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados Não
há quorum" para votação, mas o há para discussão.
- A seguir, têm suas discussões encerradas, cada um por sua

vez, nos termos regimentais, em turno único, o Veto Parcial
à Proposição de Lei nQ 12.302, que dispõe sobre a conversão,
em Unidade Real de Valor - URV - , das parcelas de
vencimentos e de soldos dos servidores públicos do Poder
Executivo e dá outras providências; em 2Q turno, os Projetos
de Lei ns 1.437/93, do Deputado Sebastião Helvécio, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Mercês, e 1.526/93, do Deputado Jaime Martins, que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Estrela do
tndaiá; e em lQ turno, a Proposta de Emenda à Constituição
nQ 40/94, do Deputado Elmo Braz, que acrescenta parágrafo ao
art. 157 da Constituição do Estado(audiêncla pública
regional).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a



extraordinária de amanhã, dia 24, ás 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, da mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 752/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 752/92, do Deputado Cóssimo Freitas,
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Mitra Diocesana
de Guaxupé, para instalação de escola destinada ao trabalho
pastoral e educativo.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 27/3/92, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cumprida a diligência solicitada ao autor, ou
seja, a anexação de cópia da escritura pública e da certidão
do registro do imóvel, retorna o projeto a este órgão
técnico para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103. V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A doação de que trata o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo fazer retornar ao patrimônio da Mitra Diocesana de
Guaxupé imóvel por ela doado ao Estado, sem cláusula de
reversão, em 8/1/63, destinado ao funcionamento de
estabelecimento de ensino.
Como até a presente data o poder público estadual ainda não
deu ao imóvel a destinação prevista, pretende agora o
Bispado, por meio da Mitra, pessoa jurídica que o
representa, readquiri-lo mediante lei autorizativa, para
nele instalar trabalho pastoral e educativo em prol da
comunidade.
Doação, segundo Hely Lopes Meirelles, reproduzindo o que

dispõe o art. 1.165 do Código Civil, "é o contrato pelo qual
uma pessoa (doador), por liberalidade, transfere um bem do
seu património para o de outra (donatário), que o aceita'.
Por se tratar de alienação, a matéria está sujeita à

autorização legislativa, na forma do disposto nos arts. 18 e
61, XV, da Carta Constitucional mineira, e às determinações
da legislação especifica.
Malgrado, entretanto os, nobres objetivos que nortelam a
iniciativa, a medida proposta não poderá prosperar, por
faltar interesse público a que a doação se concretize. O
interesse público, vale ressaltar, constitui pressuposto sem
o qual o projeto contraria frontalmente a lei e, por
conseqüência, a própria Constituição, já que a ela se
submete toda a ordenação jurídica pátria.
A falta desse pressuposto legal reside no fato de que,
embora atualmente não esteja sendo utilizado, o imóvel
destina-se à construção de um prédio escolar, razão pela
qual a Secretaria de Recursos Humanos e Administração, à
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qual está afeta a gestão dos bens públicos, em memorando
anexado ao processo, manifesta-se contrariamente à
iniciativa.
O interesse público, há que se ressaltar, não pode ser
descurado pela administração em casos de alienação de bens
públicos. Tal é a sua importância, que esse instituto foi
contemplado pelas diversas legislações que, no correr dos
anos, vêm disciplinando a matéria, inclusive o Diploma Legal
vigente. A propósito, merece registro o disposto no art. 17
da Lei ng 8.883, de 8/6/94, que altera dispositivos da Lei
nQ 8.666, de 21/6/93, que, por seu turno, trata das
alienações e dos contratos da administração pública. Assim
dispõe o mencionado artigo:
"Art. 17 - A alienação de bens da administração pública,

subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá ás
seguintes normas:
Ora, se há coincidência de objetivos na destinação do
imóvel entre o Estado, proprietário, que deverá utilizá-lo
para a construção de uma escola, e a Mitra Diocesana, que
pretende reavê-lo, também para destiná-lo à instalação de um
estabelecimento de ensino, há que prevalecer o interesse do
Estado, que melhor personifica o interesse público.
Destarte, a falta desse pressuposto legal evidencia que a
proposta se choca com a legislação pertinente, e por
conseqüência, com a própria Constituição, de forma a impedir
que a doação se efetive.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 752/92.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Jaime Martins - Célio de Oliveira - Ajalmar Silva.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.655193

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Marcos
Helénlo, versa sobre o atendimento ao público pelos órgãos e
entidades da administração estadual.
Após ter recebido parecer favorável das Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública, o
projeto, a requerimento do próprio autor, deve ser apreciado
por esta Comissão.

Fundamentação
O atendimento adequado por parte dos órgãos e entidades da
administração estadual é um direito assegurado a todos os
cidadãos, indistintamente.
A modicidade, a continuidade, a generalidade, a eficiência

e a cortesia são princípios que devem nortear a prestação
dos serviços públicos. Não pode o usuário, no pleno
exercício da sua cidadania, contemporizar com situações que
o coloquem em plano secundário, pois, na verdade, não é
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outro o fim da administração pública senão atender aos
anseios e às expectativas dos administrados.
De acordo com essa ótica, o Poder Legislativo, no pleno
exercício das suas funções, também procura criar as
condições necessárias ao aprimoramento não apenas da máquina
administrativa, como também do atendimento público.
A adoção das medidas propostas no projeto de lei em exame
vai ao encontro dos interesses da população, que terá
melhores condições de se orientar nos diversos órgãos e
entidades da administração, mediante informações sobre os
serviços por eles prestados, que, por força da lei, passarão
a ser obrigatórias.
Entendemos que o Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública, veio a aprimorar o
projeto, que, transformado em lei, trará inúmeros benefícios
para a sofrida população mineira, garantindo-lhe, na
prática, os direitos que lhe são constitucionalmente
assegurados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.855/93 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1994.
Márcio Miranda. Presidente - Ajalmar Silva, relator - Jaime

Martins.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.869194
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.869/94. do Deputado Jaime Martins,
visa a criar linha de transporte rodoviário coletivo
intermunicipal ligando os Municípios de Divinõpolis,
Oliveira e Juiz de Fora.
Distribuído o projeto inicialmente à Comissão de

Constituição e Justiça, esta emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, "d". do
Regimento Interno.

Fundamentação
Julgamos conveniente a criação da referida linha de
transporte rodoviário coletivo intermunicipal, objeto do
projeto de lei em análise.
Em primeiro lugar, devemos salientar que ainda não existe
nenhuma linha de transporte ligando o Oeste de Minas á Zona
da Mata, conforme justificou o autor da proposição, o que
obriga as pessoas a despender mais tempo e mais dinheiro
para se deslocarem de uma região a outra.
Em segundo lugar, se for criada essa linha, estaremos
possibilitando a integração socioeconômico-cultural das
áreas mencionadas, ao mesmo tempo em que proporcionamos à
população interessada maior comodidade, economia de tempo e
passagens a um custo mais acessível
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Pondere-se, por último, que, naquelas regiões, o número de
pessoas que viajam de um município a outro aumentou
consideravelmente nos últimos tempos, sobretudo em face do
comércio em franca ascensão.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.869/94 na forma proposta, no lQ turno.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Marcos Helénio, relator -
Dilzon Melo - Alvaro Antônio

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.691193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Federação Municipal das Associações Comunitárias de Januária
- FACOMJAN -, com sede no Município de Januária.
Após sua aprovação no lQ turno, em sua forma original, vem
a matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

- Fundamentação
A FACOMJAN é uma entidade civil sem fins lucrativos, que
tem por finalidade congregar, estimular, ajudar e apoiar a
formação de associações comunitárias no Município de
Január ia.
Pelo trabalho desenvolvido em defesa dos interesses e
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 1.691/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.042/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dílzon Melo, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté, com sede
no Município de Abaeté.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, vem agora _a
matéria a esta Comissão para o 2 turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela, fundada em 1986,
presta relevantes serviços à comunidade local, notadamente
em benefício do desenvolvimento socloeconõmico da região.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

Comissão no lQ turno.
Conclusão

Face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.042/94 no 2Q turno.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.453/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.453/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que dá a denominação de Otaviano de Araújo
Magalhães à estrada que liga o Município de Bambui ao
Sanatório São Francisco de Assis, 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 art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.453/93
Dá a denominação de Otaviano de Araújo Magalhães à estrada

que liga o Município de Bambui ao Sanatório São Francisco de
Assis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Otaviano de Araújo Magalhães a
estrada que liga o Município de Bambui ao Sanatório São
Francisco de Assis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 27/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar ng 27/93. do Procurador-Geral
de Justiça, que dispõe sobre a organização do Ministério
Público do Estado e dá outras providências, foi aprovado no
2g turno, com as Emendas ngs 1 a 6 ao vencido no lg turno,
rejeitados os incisos II e III do art. 67, XIII e XIV do
art. 69, e o 2g do art. 3g.
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 art. 270, § 1 Q, 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 Ng 27/93
Dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado

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

Titulo 1
Disposições Gerais

Art. lg - O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
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Parágrafo único - São princípios Institucionais do
Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
Art. 2 - Ao Ministério Público é assegurada autonomia

funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe.
especial-mente:

- praticar atos próprios de gestão;
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e

administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e
dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;
III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os

demonstrativos correspondentes;
IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a

respectiva contabilização;
V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de
seus cargos e serviços auxiliares e a fixação dos
vencimentos de seus membros e servidores;
VI - prover os cargos iniciais da carreira e os demais
cargos nos casos de promoção, remoção, permuta e outras
formas de provimento derivado;
VII - prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e
editar atos que Importem em movimentação, progressão e
demais formas de provimento derivado;
VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros

que importem em vacância de cargos da carreira, bem como os
de disponibilidade de seus membros;
IX - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que
importem em vacância de cargos dos serviços auxiliares, bem
como os de disponibilidade de seus servidores;
X - editar atos de concessão, alteração e cassação de
pensão por morte e outros benefícios previstos nesta lei;
XI - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares

dos órgãos de administração e de execução;
XII - compor os seus órgãos de administração;
XIII - elaborar seus regimentos internos;
XIV - exercer outras competências delas decorrentes.

l Q - Ás decisões do Ministério Público fundadas em sua
autonomia funcional, administrativa ou financeira,
obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e
executoriedade imediata, ressalvada a competência
constitucional dos Poderes Judiciário e Legislativo.
§ 2Q - Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas
instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas
funções, especialmente nos Tribunais e nos fõruns, cabendo-
lhes a respectiva administração.
Art. 3 - O Ministério Público elaborará sua proposta

orçamentária, observado o disposto no art. 156 da
Constituição do Estado.

lQ - Os recursos correspondentes às suas dotações
orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues, em
duodécimos, até o dia 20 (vinte) de cada mês, sem vinculação
a nenhum tipo de despesa.
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f 2Q - Os recursos próprios, não originários do Tesouro
Estadual, serão recolhidos diretamente e vinculados aos fins
da instituição, vedada outra destinação.

- A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto a
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de
dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será
exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno efetivado pelas
superintendências administrativa, de finanças, de
planejamento e coordenação e de auditoria interna, mediante
comissão integrada por servidores efetivos do quadro de
carreira da instituição.

4g - As contas do Ministério Público serão julgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do
art. 76, II e III, da Constituição Estadual.

Titulo II
Da Organização do Ministério Público

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 4g - São órgãos do Ministério Público:
- da administração superior:

a) a Procuradoria-Geral de Justiça;
b) o Colégio de Procuradores de Justiça;
c) o Conselho Superior do Ministério Público;
d) a Corregedoria-Geral do Ministério Público;
II - de administração:
a) as Procuradorias de Justiça;
b) as Promotorias de Justiça;
III - de execução:
a) o Procurador-Geral de Justiça;
b) o Conselho Superior do Ministério Público;
c) os Procuradores de Justiça;
d) os Promotores de Justiça;
IV - auxiliares:
a) os Centros de Apoio Operacional
b) a Comissão de Concurso;
c) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
d) os órgãos de apoio administrativo e de assessoramento;

e) os estagiários.
Capitulo II

Dos órgãos da Administração Superior
Seção 1

Da Procuradoria-Geral de Justiça
Art. S - A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de direção
superior do Ministério Público, que funcionará em sede
própria, será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça.

lg - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo
Governador do Estado, entre os Procuradores de Justiça com o
mínimo de 10 (dez) anos de serviço na carreira, indicados em
lista tríplice, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução, observado o mesmo procedimento.
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§ 2 - A eleição para a formação da lista tríplice far-se-á
mediante voto obrigatório e plurinominal de todos os
integrantes da carreira.
# 3 - O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do

Ministério Público e os ocupantes de cargos de confiança da
Administração Superior do Ministério Público, para
concorrerem á formação da lista tríplice, deverão renunciar
aos respectivos cargos até 30 (trinta) dias antes da data
fixada para a eleição.
§ 4Q - A eleição referida no § 2g deste artigo será
regulamentada pela Câmara de Procuradores de Justiça e
deverá ocorrer no 2Q (segundo) dia útil do mês de novembro
dos anos impares, vedado o voto por procuração.
§ s - A Comissão Eleitoral será indicada pela Câmara de
Procuradores de Justiça, cabendo-lhe encaminhar a lista
tríplice ao Procurador-Geral de Justiça logo que encerrada a
apuração -

§ - Os 3 (três) candidatos mais votados figurarão em
lista, e, em caso de empate, incluir-se-á o mais antigo na
instância, observando-se, caso necessário, os demais
critérios de desempate previstos no art. 185, parágrafo
único.

7g - O Procurador-Geral de Justiça encaminhará ao
Governador do Estado a lista triplice com indicação do
número de votos obtidos, em ordem decrescente, até o dia
útil seguinte àquele em que a receber.
6 8Q - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação

do Procurador-Geral de Justiça nos 20 (vinte) dias que se
seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido
automaticamente no cargo o Procurador de Justiça mais
votado, para o exercício do mandato.
Art. 6Q - O Procurador-Geral de Justiça tomará posse
perante o Governador do Estado no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da nomeação, ressalvado o disposto no § SQ do
artigo anterior, e entrará em exercício, em sessão solene do
Colégio de Procuradores de Justiça, no primeiro dia útil
seguinte.
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça terá
prerrogativas e representação de Secretário de Estado,
observado, ainda, o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, f l, 32, "caput', e 125. 1, 'c',
da Constituição Estadual-
Art. 7Q - São inelegiveis para o cargo de Procurador-Geral
de Justiça os membros do Ministério Público que:

- tenham-se afastado do exercício das funções, na forma
prevista no art. 142, nos 6 (seis) meses anteriores à data
da eleição;
II - forem condenados por crimes dolosos, com decisão

transitada em julgado;
III - à data da eleição não apresentarem declaração de

regularidade dos serviços afetos a seu cargo;
IV - estejam respondendo a processo disciplinar

administrativo ou cumprindo sanção correspondente;
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V - mantenham conduta pública ou particular incompatível
com a dignidade do cargo;
VI - estiverem afastados do exercício do cargo para
desempenho de função junto a associação de classe;
VII - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se
referem os arts. 94. 'caput". e 104, parágrafo único, II, da
Constituição Federal, e art. 78, f 3, da Constituição
Estadual
Parágrafo único - Qualquer membro do Ministério Público

poderá representar ã Comissão Eleitoral acerca das causas de
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão
recurso á Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 5
(cinco) dias.
Art. 8o - O Procurador-Geral de Justiça será substituído,
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e
impedimentos temporários, pelo Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, observado o disposto no art. 89, parágrafo único.
Parágrafo único - Em caso de suspeição, o Procurador-Geral

de Justiça será substituído pelo Procurador de Justiça mais
antigo na instância
Art. 9g - Ocorrendo a vacância do cargo de Procurador-Geral
de Justiça, assumirá interinamente o Procurador de Justiça
mais antigo na instância, e será realizada nova eleição, em
30 (trinta) dias, para o preenchimento do cargo, na forma do
respectivo edital.

lg - O cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido
pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância se a
vacância se der nos últimos 6 (seis) meses do mandato.

- No caso do parágrafo anterior, o sucessor deverá
completar o período de mandato de seu antecessor-
Art. 10 - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser
destituído do cargo por deliberação da maioria absoluta da
Assembléia Legislativa, nos casos de abuso de poder, conduta
incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo,
assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada
com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado.
Art. 11 - O Colégio de Procuradores de Justiça decidirá,
por maioria absoluta, acerca da admissibilidade da
representação para a destituição do Procurador-Geral de
Justiça, nos casos previstos no artigo anterior, desde que
formulada por 1/3 (um terço) de seus integrantes ou, no
mínimo, 1/5 (um quinto) dos membros do Ministério Público em
atividade, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça
mais antigo na instância.
Parágrafo único - Admitida a representação, a deliberação

quanto à destituição do Procurador-Geral de Justiça far-se-á
na forma disposta nos artigos subseqüentes-
Art. 12 - A destituição do Procurador-Geral de Justiça será
precedida de autorização da Assembléia Legislativa.

lg - O pedido de autorização para destituição do
Procurador-Geral de Justiça, se aprovado pelo Colégio de
Procuradores de Justiça, será encaminhado â Assembléia
Legislativa pelo Procurador de Justiça mais antigo na
instância.
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2Q - 0 Colégio de Procuradores de Justiça estará
habilitado a iniciar o procedimento de destituição do
Procurador-Geral de Justiça se a Assembléia Legislativa não
se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento do pedido de autorização.
Art. 13 - Autorizada a proposta de destituição do
Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de
Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais
antigo na instância, constituirá, em votação secreta,
comissão processante integrada por 3 (três) Procuradores de
Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público.

lg - O Procurador-Geral de Justiça será cientificado, no
prazo de 10 (dez) dias, da proposta de destituição, podendo,
em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente
ou por defensor, e requerer produção de provas.
§ 2Q - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do

Ministério Público nomeará defensor dativo para fazê-la em
igual prazo.

3g - Findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério
Público designará data para instrução e julgamento nos 10
(dez) dias subseqüentes.

4Q - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador
de Justiça mais antigo na instância, apôs a leitura do
relatório da comissão processante, o Procurador-Geral de
Justiça, pessoalmente ou por defensor, terá 30 (trinta)
minutos para produzir defesa oral, deliberando, em seguida,
o Colégio de Procuradores de Justiça pelo voto fundamentado
de 2/3 (dois terços) de seus membros.

- A presença à sessão de julgamento será limitada aos
membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao
Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor

6g - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de
10 (dez) dias, para a realização de diligência requerida
pelo Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do
Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada, por
maioria de votos, imprescindível ao esclarecimento dos
fatos.
Art. 14 - Rejeitada a proposta de destituição ou não
atingida a votação prevista no 4Q do artigo anterior, o
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do
procedimento.
Art. 15 - Acolhida a proposta de destituição, o Presidente
da sessão, em 48 (quarenta e oito) horas, encaminhará os
autos á Assembléia Legislativa, que decidirá, por maioria
absoluta, na forma do seu Regimento Interno.
ArU 16 - Destituído o Procurador-Geral de Justiça,

proceder-se-á na forma determinada pelo art 9Q-
Art. 17 - O Procurador-Geral de Justiça ficará afastado de
suas funções:

- em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção
cominada seja de reclusão, desde o recebimento da denúncia
oferecida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ou
queixa-crime, até o trânsito em julgado da decisão judicial



II - no procedimento de destituição, desde a aprovação do
pedido de autorização pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, na forma prevista pelo art. 11, até final decisão
da Assembléia Legislativa, ressalvado o disposto no art. 14.

- O período de afastamento contará como de exercício
do mandato.

- Nas hipóteses disciplinadas neste artigo, assumirá a
chefia do Ministério Público o Procurador de Justiça mais
antigo na instância.
Art. 18 - Ao Procurador-Geral de Justiça compete;

- exercer a chefia do Ministério Público, representando-o
judicial e extrajudiclalmente;
II - integrar -como membro nato e presidir os órgãos

colegiados do Ministério Público;
III - proferir voto de qualidade, salvo em matéria

disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao
membro do Ministério Público;
IV - submeter à Câmara de Procuradores de Justiça as

propostas de orçamento anual e as de criação, transformação
e extinção de cargos e serviços auxiliares;
V - solicitar ao Colégio de Procuradores de Justiça
manifestação sobre matéria relativa à autonomia do
Ministério Público, bem corno sobre outras de interesse
institucional;
VI - decidir sobre as sugestões encaminhadas pela Câmara de
Procuradores de Justiça acerca da criação, da transformação
e da extinção de cargos e serviços auxiliares, das
modificações na Lei Orgânica e das providências relacionadas
com o desempenho das funções institucionais;
VII - elaborar a proposta orçamentária, estabelecendo as
prioridades institucionais e as diretrizes administrativas,
aplicando as respectivas dotações;
VIII - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei
de iniciativa do Ministério Público;
IX - comparecer, espontaneamente ou Quando regular-mente

solicitado, á Assembléia Legislativa ou às suas comissões,
para prestar esclarecimentos;
X - apresentar, todos os anos, pessoalmente, em reunião da
Assembléia Legislativa, relatório das atividades do
Ministério Público referentes ao ano anterior, indicando
providências consideradas necessárias para o aperfeiçoamento
da instituição e da administração da justiça;
XI - praticar atos e decidir questões relativas á
administração geral e à execução orçamentária do Ministério
Público;
XII - praticar atos de gestão administrativa e financeira;
XIII - prover os cargos iniciais da carreira e os demais
cargos nos casos de promoção, remoção, permuta e outras
formas de provimento derivado;
XIV - prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e
editar atos que importem em movimentação, progressão e
demais formas de provimento derivado;
XV - propor ao Poder Legislativo a fixação, a revisão, o
reajuste e a recomposição dos vencimentos dos membros do
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Ministério Público e de seus servidores, determinando as
implantações decorrentes do sistema remuneratório, observado
o disposto no art. 299 da Constituição Estadual;
XVI - deferir o compromisso de posse dos membros do
Ministério Público e dos servidores do quadro
administrativo;
XVII - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e
administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos
serviços auxiliares;
XVIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros
que importem em vacância de cargos da carreira ou dos
serviços auxiliares, bem como decidir sobre o aproveitamento
de membro da instituição em disponibilidade, ouvido o
Conselho Superior do Ministério Público;
XIX - editar atos de concessão, alteração e cassação de
pensão por morte e de outros benefícios previstos nesta lei;
XX - delegar suas funções administrativas, observado o
disposto no § l Q deste artigo;
XXI - designar membro do Ministério Público para:
a) exercer as atribuições de dirigente de Centro de Apoio
Operacional e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional
b) ocupar cargo de confiança ou assessoramento junto aos

órgãos da Administração Superior do Ministério Público,
observado o disposto no inciso XXXVII deste artigo;
c) Integrar organismos estatais afetos á sua área de

atuação;
d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas
hipóteses de não-confirmação de arquivamento de inquérito
policial ou civil, ou de quaisquer peças de informação;
e) acompanhar inquérito policial ou diligência
investigatória, devendo recair a escolha sobre membro do
Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no
feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de
serviços;
f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de

vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou
suspeição de titular de cargo, ou, em caso de excepcional
volume de feitos, com o consentimento deste;
g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções
processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo
sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério
Público;
h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira
instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando
por este solicitado;
i) propor ação de perfilhação compulsória;
j) atuar em plantão nas férias forenses;
XXII - dirimir conflitos de atribuições entre membros do

Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;
XXIII - decidir, na forma desta lei, processo disciplinar
administrativo contra membro do Ministério Público e seus
servidores, aplicando as sanções cabíveis;
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XXIV - expedir recomendações, sem caráter normativo, aos
órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas
funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação
uniforme, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público;
XXV - editar, caso aprovadas, as recomendações, sem caráter

vinculativo, sugeridas pelo Conselho Superior do Ministério
Público aos membros da instituição;
XXVI - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas a
que se referem os arts. 94, ucaput, e 104, parágrafo único,
II, da Constituição Federal, e o art. 78, 3Q, da
Constituição Estadual;
XXVII - determinar a abertura de concurso para ingresso na
carreira e presidir a respectiva comissão;
XXVIII - solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil a
elaboração de lista séxtupla para a escolha de
representantes para integrar a Comissão de Concurso;
XXIX - convocar membro do Ministério Público em atividade
para colaboração com a Comissão de Concurso;
XXX - designar, mediante eleição do Conselho Superior do
Ministério Público, os membros da Comissão de Concurso e
seus substitutos e arbitrar-lhes gratificação pelos serviços
prestados, durante a realização das provas;
XXXI - despachar expediente relativo ao Ministério Público
e fornecer informações sobre as providências efetivadas;
XXXII - dar publicidade ao protocolo, à movimentação e aos
despachos que proferir nos expedientes civeis e criminais
que lhe forem diretamente dirigidos;
XXXIII - propor à Câmara de Procuradores de Justiça a
fixação das atribuições das Procuradorias e das Promotorias
de Justiça e dos respectivos cargos;
XXXIV - propor à Câmara de Procuradores de Justiça a
exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições
das Procuradorias e das Promotorias de Justiça e dos
respectivos cargos;
XXXV - designar outro Procurador ou Promotor de Justiça
para funcionar em feito determinado de atribuição do
titular, com a concordância deste;
XXXVI - dispor a respeito da movimentação dos Promotores de
Justiça Substitutos, no interesse do serviço;
XXXVII - convocar Procuradores de Justiça ou Promotores de
Justiça, estes da mais elevada entrância, para prestar,
temporariamente, serviços à Procuradoria-Geral de Justiça ou
ocupar cargos de confiança;
XXXVIII - despachar os requerimentos de inscrição para
promoção, remoção ou permuta formulados por membros do
Ministério Público;
XXXIX - representar ao Corregedor-Geral do Ministério
Público acerca de Infração disciplinar praticada por membro
da instituição;
XL - representar, de oficio ou por provocação do
interessado, à Corregedoria-Geral de Justiça sobre falta
disciplinar de magistrado ou de serventuário de justiça;
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XLI - Interromper, por conveniência do serviço, férias ou
licença, salvo por motivo de saúde, de membro do Ministério
Público e de seus servidores;
XLII - autorizar o membro do Ministério Público a ausentar-
se do País;
XLIII - autorizar o membro do Ministério Público a
ausentar-se da Procuradoria ou da Promotoria de Justiça,
justificadamente, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
XLIV - designar membros da instituição para plantões em
finais de semana, em feriados ou em razão de outras medidas
urgentes;
XLV - decidir sobre a escala de férias e a atuação em
plantões forenses propostas pelas Procuradorias e pelas
Promotorias de Justiça;
XLVI - conceder férias, férias-prémio, licenças,
afastamentos, adicionais e outras vantagens previstas em
lei;
XLVII - requisitar as dotações orçamentárias destinadas ao

custeio das atividades do Ministério Público;
XLVIII - participar ou indicar membro da instituição para

compor a Comissão Permanente prevista no art. 155, j 2g, da
Constituição Estadual;
XLIX - encaminhar ao Governador do Estado a proposta do
Ministério Público para elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias; -
L - propor alteração, na dotação orçamentária do Ministério

Público, dos recursos dos elementos semelhantes, de um para
o outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com
as necessidades do serviço e as normas legais vigentes;
LI - propor a abertura de crédito, na forma da legislação

pertinente;
LII - celebrar convênios com os órgãos municipais,
estaduais e federais para atendimento das necessidades da
instituição;
LIII - requisitar de qualquer autoridade, repartição,
secretaria, cartório ou oficio de justiça, certidões,
exames, diligências e esclarecimentos necessários ao
exercido de suas funções;
LIV - expedir carteira funcional dos membros do Ministério

Público e servidores;
LV - expedir atos normativos que visem à celeridade e a
racionalização das atividades do Ministério Público;
LVI - requisitar policiamento para a guarda dos prédios e

das salas do Ministério Público ou para a segurança de seus
membros e servidores;
LVII - fazer publicar no órgão oficial do Estado:
a) semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto, a lista
de antigüidade dos membros da instituição, bem como a
relação das Procuradorias e das Promotorias de Justiça vagas
e os correspondentes critérios de provimento;
b) anualmente, até o dia 31 de dezembro, a tabela de

substituição dos membros do Ministério Público nas comarcas;
LVIII - propor a verificação de incapacidade física ou

mental de membro do Ministério Público;



;;fl
LIX - representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para
instauração de processo de verificação de incapacidade
física ou mental de magistrado e serventuário de justiça;
LX - propor ação civil para decretação de perda do cargo de

membro do Ministério Público;
LXI - convocar membro do Ministério Público para

deliberação sobre matéria administrativa ou de interesse da
instituição;
LXII - requisitar, motivadamente, meios materiais e
servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa)
dias, para o exercício de atividades técnicas ou
especializadas nos procedimentos administrativos do
Ministério Público;
1-XIII - exercer outras atribuições compatíveis e
necessárias ao desempenho de seu cargo.

lg - As funções indicadas nos incisos XI, XII, XVI, XVII,
XXI, XXIX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII,
XLIV, XLV e LVII poderão ser delegadas.

2g - A designação prevista no inciso XLIV não acarreta
direito a qualquer compensação.
Art. 19 - O Procurador-Geral de Justiça apresentará, no mês
de abril de cada ano, o Plano Geral de Atuação do Ministério
Público, destinado a viabilizar a consecução de metas
prioritárias, nas diversas áreas de suas atribuições.
Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado
com a participação dos Centros de Apoio Operacional, das
Procuradorias e das Promotorias de Justiça e aprovado pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

Seção II
Do Colégio de Procuradores de Justiça

e de Seu Órgão Especial
Art. 20 - O Colégio de Procuradores de Justiça e seu órgão
especial, denominado Câmara de Procuradores de Justiça,
reunir-se-ao na forma desta lei e do respectivo regimento
interno.

Subseção 1
Do Colégio de Procuradores de Justiça

Art. 21 - O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão da
administração superior do Ministério Público, é presidido
pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os
Procuradores de Justiça, competindo-lhe:

- opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça
ou deliberação de 1/4 (um quarto) de seus integrantes, sobre
matéria relativa à autonomia do Ministério Público e outras
de interesse institucional;
II - representar, na forma desta lei, ao Poder Legislativo

para a destituição do Procurador-Geral de Justiça;
III - conferir exercício ao Procurador-Geral de Justiça;
IV - eleger, dar posse e exercício ao Corregedor-Geral do

Ministério Público;
V - destituir, na forma desta lei, o Corregedor-Geral do

Ministério Público;
VI - eleger, na segunda quinzena do mês de novembro dos
anos pares, 10 (dez) membros do Órgão Especial. conferindo-
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lhes, concomitantemente, posse e exercício com os demais
componentes, nos termos do regimento interno;
VII - conferir posse e exercício, na segunda quinzena do
mês de dezembro, aos membros do Conselho Superior do
Ministério Público:
VIII - autorizar, em caso de omissão da Câmara de

Procuradores de Justiça e por iniciativa da maioria de seus
integrantes, que o Procurador-Geral de Justiça ajuíze ação
civil de decretação de perda do cargo de membro do
Ministério Público;
IX - convocar reunião extraordinária, na forma do regimento

Interno;
X - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a
instauração de processo disciplinar administrativo contra
membro do Ministério Público;
XI - decidir, em grau de recurso, acerca das causas de
inelegibilidade para escolha de membro de órgão colegiado do
Ministério Público e do Corregedor-Geral do Ministério
Público;
xri - elaborar seu regimento interno, regulamentando,
inclusive, a atuação da Câmara de Procuradores de Justiça;
XIII - exercer outras atribuições conferidas por lei.
Art. 22 - As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça
serão motivadas e publicadas, salvo nas hipóteses legais de
sigilo.
Parágrafo único - As propostas referentes a homenagens,

votos de congraçamento e atos assemelhados, ressalvados os
casos de notório interesse institucional, não serão objeto
de publicação.

Subseção II
Da Câmara de Procuradores de Justiça

Art. 23 - A Câmara de Procuradores de Justiça, presidida
pelo Procurador-Geral de Justiça, é composta pelos 10 (dez)
Procuradores de Justiça mais antigos no cargo e por iO (dez)
Procuradores de Justiça eleitos pelo Colégio de
Procuradores, para mandato de 2 (dois) anos.

l - 0 Procurador de Justiça que pretender integrar, como
membro eleito, a Câmara de Procuradores de Justiça deverá
manifestar-se, por escrito, ao Procurador-Geral de Justiça,
no prazo de 5 (cinco) dias contados do primeiro dia útil
subseqüente à convocação da eleição.

- Serão investidos no mandato tantos membros mais
antigos quantos forem os necessários para a composição da
Câmara de Procuradores de Justiça, se o número de inscritos
á eleição não atingir o número de vagas.

- Os Procuradores de Justiça eleitos para integrar a
Câmara de Procuradores de Justiça serão substituídos, no
caso de vacância, impedimento ou suspeição, pelos suplentes,
assim considerados os Procuradores de Justiça que se
seguirem na ordem de votação.
f 4Q - A substituição dos membros mais antigos caberá, para
todos os efeitos, aos Procuradores de Justiça que se lhes
seguirem na ordem de antigúldade, excluindo-se os eleitos.
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- O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor- Geral

do Ministério Público são membros natos da Câmara de
Pr'ocuradores de Justiça.
g 6Q - Aplica-se o disposto no art. 7g, 1 a VII, á eleição
para a Câmara de Procuradores de Justiça.

7Q - O membro eleito da Câmara de Procuradores de Justiça
é Inelegível para o mandato subseqüente, salvo se na
condição de suplente com exercício inferior a 6 (seis)
meses.

SQ - O exercício de cargo de confiança e a condição de
integrante eleito do Conselho Superior do Ministério Público
são incompatíveis com a condição de membro da Câmara de
Procuradores de Justiça.

- A eleição de que trata este artigo será realizada,
em escrutínio secreto e voto plurinominal, na segunda
quinzena do mês de novembro dos anos pares, considerando-se
eleitos os 10 (dez) Procuradores de Justiça mais votados.
§ 10 - No caso de empate na votação para a eleição dos
membros da Câmara de Procuradores de Justiça, será
considerado eleito o mais antigo no cargo.

11 - Os membros da Câmara de Procuradores de Justiça
tomarão posse e entrarão em exercício perante o Colégio de
Procuradores de Justiça, em sessão solene a ser realizada na
primeira sessão do ano seguinte á eleição.

12 - Os membros natos e os mais antigos no cargo que
deixarem a condição de Integrantes da Câmara de Procuradores
de Justiça estarão Impedidos de a ela retornar pelo critério
de antigüidade, no mesmo mandato, ressalvada a vacância.

13 - O Procurador de Justiça que assumir o cargo de
Procurador-Geral de Justiça ou de Corregedor-Geral do
Ministério Público passará a integrar a Câmara de
Procuradores de Justiça na qualidade de membro nato e será
substituído na forma desta lei.

14 - A Câmara de Procuradores de Justiça reunir-se-á
mensalmente em sessão ordinária, por convocação
extraordinária do Procurador-Geral de Justiça ou por
proposta da maioria de seus integrantes, na forma do
regimento interno.
Art. 24 - Compete à Câmara de Procuradores de Justiça:
- propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de

cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e
providências relacionadas com o desempenho das funções
Institucionais;
II - aprovar os projetos de criação, transformação e

extinção de cargos e serviços auxiliares e a proposta
orçamentária anual do Ministério Público;
III - aprovar o Plano Geral de Atuação do Ministério

Público;
IV - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público

acerca da instauração de processo disciplinar administrativo
contra membro do Ministério Público e recomendar a
realização de inspeções e correições;
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V - dar posse e exercido aos Procuradores de Justiça e
posse coletiva e exercido aos Promotores de Justiça
Substitutos aprovados em concurso;
VI - deliberar, por iniciativa de 1/4 (um quarto) de seus
integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça, que este
ajuíze ação civil de decretação de perda do cargo de membro
do Ministério Público;
VII - julgar, nos termos do regimento Interno, recurso

contra decisão
a) de vitaliciamento ou não de membro do Ministério
Público, inclusive permanência na carreira durante o estágio
probatório;
b) condenatória em processo disciplinar administrativo;
c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de

antigüidade;
d) de recusa de indicação para promoção ou remoção por

antiguidade;
e) de indeferimento do requerimento de acesso,

complementação ou retificação de dados do assento funcional;
f) prevista no art. 7Q, parágrafo único;
VIII - rever atos e decisões do Procurador-Geral de Justiça
sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo
e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, na forma do
regimento interno;
IX - decidir sobre pedido de revisão de processo

disciplinar administrativo;
X - decidir acerca das causas de inelegibilidade para
escolha de membro do Conselho Superior do Ministério
Público;
XI - aprovar o regimento interno da Corregedoria-Geral do

Ministério Público;
XII - aprovar, por maioria absoluta, proposta de fixação

das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça e
dos respectivos cargos;
XIII - aprovar, por maioria absoluta, a exclusão, inclusão

ou outra modificação nas atribuições das Procuradorias e
Promotorias de Justiça e dos respectivos cargos;
XIV - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público em inspeções
realizadas nas Procuradorias de Justiça, recomendando as
providências cabíveis;
XV - convocar reunião extraordinária, na forma do regimento
interno;
XVI - determinar a apuração da responsabilidade criminal de

membro do Ministério Público quando, em processo disciplinar
administrativo, verificar-se a existência de indícios da
prática de infração penal;
XVII - aprovar o regulamento do concurso para ingresso na
carreira do Ministério Público e o do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional
XVIII - deliberar sobre a indicação de Subcorregedores-
Gerais e de Promotores de Justiça para assessorar o
Corregedor-Geral do Ministério Público, no caso de recusa
injustificada do Procurador-Geral de Justiça à designação;
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XIX - instituir comissões, permanentes ou temporárias, para
preparar os assuntos a serem levados á sua apreciação, sem
prejuízo das atividades de seus membros e sem acréscimo, a
qualquer titulo, de sua remuneração;
XX - desempenhar outras atribuições conferidas por lei ou

previstas no regimento interno.

# i Q - Os recursos referidos no inciso VII, "a" a 'd",
terão efeito suspensivo.

- Salvo disposição em contrário, as decisões da Câmara
de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples
de votos, presente mais da metade de seus integrantes,
cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de
qualidade, na forma prevista no art. 18, III.
# 3Q - As decisões da Câmara de Procuradores de Justiça
serão motivadas e publicadas no prazo de 5 (cinco) dias,
exceto nas hipóteses legais de sigilo.
f 4Q - As propostas referentes a homenagens, votos de

congraçamento e atos assemelhados, ressalvados os casos de
notório interesse institucional, não serão objeto de
publicação.
Art. 25 - A ausência injustificada de membro da Câmara de
Procuradores de Justiça a 3 (três) reuniões solenes,
ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou 5 (cinco)
alternadas implicará a perda automática do mandato.

1Q - A Câmara de Procuradores de Justiça apreciará, em
cada sessão, as justificativas de ausência apresentadas,
deliberando, por maioria, acerca do acolhimento destas, na
forma do regimento interno.
f 2Q - A Câmara de Procuradores de Justiça fará inserir em
ata o resultado do julgamento quando recusar as
justificativas apresentadas.

3Q - Decretada a perda do mandato, será convocado
suplente para preenchimento da vaga.

Seção III
Do Conselho Superior do Ministério Público

Art. 26 - O Conselho Superior do Ministério Público é órgão
da Administração Superior do Ministério Público, incumbindo-
lhe velar pela observância de seus princípios
institucionais.
Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público será

composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá,
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e por 10 (dez)
Procuradores de Justiça eleitos pelos integrantes da
carreira , para mandato de 1 (um) ano.
Art. 28 - A eleição dos membros do Conselho Superior do
Ministério Público será realizada em escrutínio secreto,
votação obrigatória e plurinominal, na primeira quinzena do

s mês de dezembro.
lQ - Resolução expedida pelo Procurador-Geral de Justiça

regulamentará a escolha dos membros do Conselho Superior do
Ministério Público, vedado o voto por procuração.
f 2Q - O Procurador de Justiça que pretender integrar como
membro eleito o Conselho Superior do Ministério Público
deverá manifestar-se, por escrito, junto ao Procurador-Geral
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de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do primeiro
dia útil subseqüente á convocação da eleição.

- Os Procuradores de Justiça eleitos para Integrar o
Conselho Superior do Ministério Público serão
automaticamente substituídos, no caso de vacância, pelos
suplentes, assim considerados os Procuradores de Justiça que
se seguirem na ordem de votação.

- No caso de empate na votação para a eleição dos
membros do Conselho Superior do Ministério Público, será
considerado eleito o mais antigo no cargo.

- Serão Investidos no mandato tantos integrantes do
Colégio de Procuradores de Justiça mais antigos quantos
forem necessários para a composição do Conselho Superior do
Ministério Público, se o número de inscritos para a eleição
for inferior ao de vagas, observado o disposto no art. 29,
3g.
Art. 29 - O disposto no art. 7g, 1 a VII, aplica-se à
eleição para o Conselho Superior do Ministério Público.
# l - O membro eleito do Conselho Superior do Ministério

Público é inelegível para o mandato subseqüente, salvo se na
condição de suplente com exercício inferior a 6 (seis)
meses.

- Os membros natos do Conselho Superior do Ministério
Público que, por qualquer motivo, deixarem de integrá-lo
nessa condição são inelegíveis para o exercício de mandato
subseqüente.

3Q - O exercício de cargo de confiança e a condição de
integrante da Câmara de Procuradores de Justiça são
incompatíveis com a de membro do Conselho Superior do
Ministério Público.
f 4Q - Qualquer membro do Ministério Público poderá
representar á Comissão Eleitoral acerca das causas de
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão
recurso para o Colégio de Procuradores, no prazo de 5
(cinco) dias.
Art. 30 - Aplica-se ao Conselho Superior do Ministério
Público o disposto no art. 25.
Art. 31 - A posse e o exercício dos membros do Conselho
Superior do Ministério Público efetivar-se-ão na segunda
quinzena do mês da eleição, em sessão solene do Colégio de
Procuradores de Justiça.
Art. 32. O Conselho Superior do Ministério Público reunir-
se-á quinzenalmente, em sessão ordinária, por convocação
extraordinária de seu Presidente ou por proposta de 1/3 (um
terço) de seus membros.
Art. 33 - Ao Conselho Superior do Ministério Público

compete:
- elaborar as listas séxtuplas a que se referem os arts.

94. 'caput, e 104, parágrafo único, II, da Constituição
Federal e o art. 78. f 3g, da Constituição Estadual;
II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista

tríplice, os candidatos a promoção ou remoção por
merecimento;
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Público para promoção ou remoção por antigüidade;
IV - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre

membros do Ministério Público;
V - eleger os membros do Ministério Público que integrarão
a comissão de concurso para ingresso na carreira;
VI - decidir, em sessão pública e pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus integrantes, sobre a permanência de membro
do Ministério Público em estágio probatório e seu
vital iciamento;
VII - detérminar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
integrantes, a remoção ou a disponibilidade compulsória de
membro do Ministério Público;
VIII - decidir sobre reclamações apresentadas no prazo de
15 (quinze) dias contados da publicação, e aprovar o quadro
geral de antigüidade;
IX - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de
recomendação, sem caráter vinculativo, aos órgãos de
execução para o desempenho de suas funções;
X - autorizar, atendida a necessidade do serviço, o
afastamento de membro do Ministério Público para, sem
prejuízo de vencimentos e vantagens, freqüentar curso ou
seminário de aperfeiçoamento ou estudos, no Pais ou no
exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, evidenciado o
interesse da instituição e observado, ainda, o disposto no
art. 137, § 3Q;
XI - decidir, em caso de omissão injustificada do
Procurador-Geral de Justiça, pela abertura de concurso para
provimento de cargos iniciais da carreira, quando o número
de vagas exceder a 1/5 (um quinto) do quadro respectivo;
XII - homologar o resultado do concurso para ingresso na

carreira do Ministério Público;
XIII - autorizar, em razão de ato excepcional e
fundamentado, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
integrantes, o Procurador-Geral de Justiça a exercer,
pessoalmente ou por designação, as funções processuais
afetas a outro membro da instituição;
XIV - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público

acerca da instauração de processo disciplinar administrativo
contra membro do Ministério Público;
XV - determinar a apuração da responsabilidade criminal de
membro do Ministério Público quando, em processo disciplinar
administrativo, verificar-se a existência de indícios da
prática de infração penal;
XVI - opinar sobre o aproveitamento de membro do Ministério
Público em disponibilidade;
XVII - solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público
informações sobre a conduta e a atuação funcional de membro
da instituição, determinando a realização de visitas de
inspeção para verificação de eventuais irregularidades no
serviço, especialmente no caso de inscritos para promoção ou
remoção voluntária;
XVIII - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público em inspeções e
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correições realizadas nas Promotorias de Justiça,
recomendando as providências cabíveis:
XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de
membro do Ministério Público em caso de verificação de
incapacidade física ou mental
XX - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público;
XXI - elaborar seu regimento interno;
XXII - exercer outras atribuições previstas em lei ou no
regimento interno.

lg - Salvo disposição em contrário, as deliberações do
Conselho Superior do Ministério Público serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus
integrantes, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade.

- As decisões do Conselho Superior do Ministério
Público serão motivadas e publicadas no prazo de 5 (cinco)
dias, exceto nas hipóteses legais de sigilo.

3g - Na indicação para promoção ou remoção voluntária por
antigüidade, observar-se-á o disposto no art. 186.
§ 4g - Na indicação para promoção ou remoção voluntária por
merecimento, o processo de votação será oral, atendidos os
critérios estabelecidos no art. 177.

5g - Das decisões referentes aos incisos VI, VII e VIII,
caberá recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo
de 5 (cinco) dias contados da publicação do ato no órgão
oficial.

6Q - Não será admitida a inscrição nas listas a q ue se
refere o inciso 1 dos membros do Ministério Público que, nos
12 (doze) meses anteriores á data da elaboração, tenham
exercido, ainda que transitoriamente, o cargo de Procurador-
Geral de Justiça, Procurador-Geral de Justiça Adjunto ou
Corregedor-Geral do Ministério Público. -

Seção IV
Do Impedimento e da Suspeição nos Órgãos Coleglados

Art. 34 - O integrante de órgão colegiado é considerado
impedido nos seguintes casos;

- quando a deliberação envolver interesse de cônjuge,
parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até o quarto grau, inclusive;
II - quando for interessado no resultado do julgamento;
III - quando não comparecer á sessão de leitura de

relatório ou de discussão de matéria em pauta.
Art. 35 - Considera-se fundada a suspeição de parcialidade

do integrante de órgão colegiado quando:
- houver notória inimizade com o interessado no

julgamento da matéria;
II - for parte em processo cível, criminal ou

administrativo em que tiver funcionado o interessado no
julgamento da matéria;
III - houver motivo de foro intimo.
Art. 36 - A exceção de impedimento ou suspeição, salvo por
motivo de foro íntimo, poderá ser argúida pelo interessado
ou por qualquer integrante do órgão colegiado, até o início
do julgamento.
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l Q - O integrante do órgão colegiado poderá alegar o

impedimento e a suspeição por motivo de foro íntimo, no
prazo do parágrafo anterior.

- Argüido o impedimento ou a suspeição, o órgão
coleglado, após a oitiva do integrante considerado impedido
ou suspeito, decidirá a questão de plano.
f 3Q - Serão convocados os suplentes necessários se, em
razão de impedimento ou suspeição de integrantes do órgão
coleglado, houver prejuízo, por falta de número legal, à
apreciação de matéria em pauta, suspendendo-se, se for o
caso, o julgamento.

Seção V
Da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Art. 37 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será
eleito pelo Colégio de Procuradores, entre os Procuradores
de Justiça Inscritos, na segunda quinzena do mês de dezembro
dos anos impares, para mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, observado o mesmo procedimento.

lg - A eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público
far-se-á na forma de resolução expedida pelo Procurador-
Geral de Justiça.

- O Corregedor-Geral do Ministério Público, membro
nato da Câmara de Procuradores de Justiça e do Conselho
Superior do Ministério Público, será nomeado pelo
Procurador-Geral de Justiça e empossado, com imediato
exercicio, perante o Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 38 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público é

órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e
da conduta dos membros do Ministério Público.
Art. 39 - Compete ao Corregedor-Geral do Ministério
Público:

- realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça,
remetendo relatório reservado á Câmara de Procuradores de
Justiça;
II - realizar inspeções e correições nas Promotorias de

Justiça, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior
do Ministério Público;
III - oferecer denúncia contra o Procurador-Geral de

Justiça, na forma prevista pelo art. 17, 1;
IV - realizar, de oficio ou mediante determinação do

Conselho Superior do Ministério Público, inspeções para
verificação de regularidade de serviço dos inscritos para
promoção ou remoção voluntária;
V - acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público;
VI - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o

vitaliclamento ou não de membro da instituição;
VII - fazer recomendações, nos limites de sua atribuição,
sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
VIII - instaurar, de oficio, por provocação do órgão da
Administração Superior do Ministério Público ou do
Procurador-Geral de Justiça, processo disciplinar
administrativo contra membro da instituição;



398

IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça o processo
disciplinar administrativo afeto à decisão deste;
X - remeter, de ofício ou quando solicitado, informações
necessárias ao desempenho das atribuições dos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público;
XI - apresentar, quando requisitado pelo Procurador-Geral
de Justiça, relatório estatístico sobre as atividades das
Procuradorias e das Promotorias de Justiça;
XII - prestar ao membro do Ministério Público informações

de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de
acesso, retificação e complementação dos dados;
xiii - manter atualizados os assentamentos funcionais dos

membros do Ministério Público;
XIV - requisitar informações, exames, pendas, documentos,
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;
XV - elaborar o regulamento de estágio probatório;
xvi - elaborar o regimento Interno, submetendo-o à

apreciação da Câmara de Procuradores de Justiça;
XVII - Informar ao Conselho Superior do Ministério Público

sobre a conduta pessoal e a atuação funcional dos membros da
instituição inscritos para promoção ou remoção por
merecimento ou antigüidade, inclusive permuta;
XVIII - acompanhar as comunicações de suspeição de membros
do Ministério Público, por motivo de foro intimo, apurando,
quando for o caso e reservadamente, a razão de sucessivas
argúlções;
XIX - submeter à apreciação do Conselho Superior do
Ministério Público impugnação á permanência na carreira do
Promotor de Justiça em estágio probatório;
XX - examinar o relatório anual das Procuradorias e
Promotorias de Justiça;
XXI - dar posse e exercido aos Promotores de Justiça
promovidos ou removidos e, em caráter supletivo, aos
Promotores de Justiça Substitutos nomeados, encaminhando os
termos respectivos à Procuradoria-Geral de Justiça;
XXII - elaborar as listas previstas no art. 40;
XXIII - dar posse e exercício aos Subcorregedores-Gerais do

Ministério Público;
XXIV - rever e atualizar, anualmente, os atos e as
recomendações expedidas pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público;
XXV - propor ao Procurador-Geral de Justiça e à Câmara de
Procuradores de Justiça a expedição de instruções e outras
normas administrativas, sempre que necessário ou conveniente
ao serviço;
XXVI - convocar membro do Ministério Público para

deliberação sobre matéria administrativa ou de interesse da
instituição;
XXVII - designar membro do Ministério Público para os fins
previstos no art. 170;
XXVIII - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou
no regimento interno.
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6 lg - Nos assentamentos funcionais a que se refere o
inciso XIII, deverão constar, obrigatoriamente:

- os pareceres da Corregedoria-Geral do Ministério
Público, inclusive o previsto no art. 171, § SQ, e a decisão
do Conselho Superior do Ministério Público sobre o estágio
probatório;
LI - as anotações resultantes de apreciação dos

Procuradores de Justiça, desde que identificado o número do
processo, o nome das partes, a comarca e o nome do
Procurador de Justiça que atuou no feito;
LII - as observações feitas em inspeções e correições;
IV - as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas.
f 2Q - As anotações que importem em demérito serão lançadas
no assentamento funcional após prévia ciência do
interessado, permitindo-se a retificação, na forma prevista
no art. 105. fl 2g e 3.
Art. 40 - Os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público,
escolhidos entre os Procuradores de Justiça, em número
mínimo de 6 (seis), serão designados pelo Procurador-Geral
de Justiça, em listas tripl ices elaboradas pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público.

lg - Os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público
poderão ser destituídos pelo Procurador-Geral de Justiça,
ouvido o Corregedor-Geral do Ministério Público, ou por
provocação deste.

2g - E obrigatório o exercício da função de
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, ressalvado o
disposto no parágrafo anterior.
Art. 41 - Aos Subcorregedores-Gerais compete;

- substituir o Corregedor-Geral do Ministério Público em
suas faltas, afastamentos temporários, impedimento ou
suspeição, recaindo a atribuição no Subcorregedor-Geral mais
antigo na instância;
II - realizar Inspeções e correições, podendo ser

assessorados por Promotores de Justiça designados pelo
Procurador-Geral de Justiça;
III - presidir processo disciplinar administrativo contra

Procurador de Justiça, na forma disposta no art. 228, lQ;

 

IV - exercer, por delegação, outras atribuições do
Corregedor-Geral do Ministério Público.
Art. 42 - O exercício das funções de Subcorregedor-Geral do

Ministério Público não importará em dispensa de suas normais
atribuições, exceto quando no exercido temporário do cargo
de Corregedor-Geral do Ministério Público ou durante a
realização de inspeções e correições.
Parágrafo único - O exercicio das funções de que trata este
artigo não implicará acréscimo na remuneração do membro do
Ministério Público, a qualquer titulo.
Art. 43 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será
assessorado por Subcorregedores-Gerais e, no máximo, 5
(cinco) Promotores de Justiça da mais elevada entrância, por
ele Indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 44 - Aplica-se o disposto no art. 7g, 1 a VII, à

eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público e, no que
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couber, à escolha dos Subcorregedores-Gerais do Ministério
Público.
Parágrafo único - Qualquer membro do Ministério Publico

poderá representar á Comissão Eleitoral acerca das causas de
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão
recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5
(cinco) dias.
Art. 45 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral
do Ministério Público, assumirá interinamente o
Subcorregedor-Geral mais antigo na instância, e será
realizada nova eleição em 30 (trinta) dias para
preenchimento do cargo e cornplementação do mandato.
Parágrafo único - Caso a vacância se verifique nos últimos
6 (seis) meses de mandato, o cargo de Corregedor-Geral do
Ministério Público será exercido, no período remanescente,
pelo Subcorregedor-Geral mais antigo na instância.
Art. 46 - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá
ser destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, nos
casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave
omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou
condenação por infração apenada com reclusão, em decisão
judicial transitada em julgado.
Parágrafo único - O Colégio de Procuradores de Justiça
decidirá, por maioria de votos, pela admissibilidade da
representação para a destituição do Corregedor-Geral do
Ministério Público, nos casos previstos no "caput" deste
artigo, desde que formulada pelo Procurador-Geral de
Justiça, por 1/3 (um terço) de seus integrantes ou por 1/10
(um décimo) dos membros do Ministério Público em atividade.
Art. 47 - Autorizada a proposta de destituição do

Corregedor-Geral do Ministério Público, o Colégio de
Procuradores, em sessão presidida pelo Procurador-Geral de
Justiça, constituirá, em votação secreta, comissão
processante integrada por três Procuradores de Justiça,
cabendo a presidência ao mais antigo na instância.

lg - O Corregedor-Geral do Ministério Público será
cientificado, no prazo de 10 (dez) dias, da proposta de
destituição, podendo, em 15 (quinze) dias, oferecer defesa
escrita, pessoalmente ou por defensor, e requerer produção
de provas.

- Não sendo oferecida defesa, o presidente da comissão
processante nomeará defensor dativo para fazê-la em igual
prazo.
§ 3Q - Findo o prazo, o presidente da comissão processante

designará data para instrução, e julgamento, nos 10 (dez)
dias subseqúentes.
f 4Q - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador-
Geral de Justiça, após a leitura do relatório da comissão
processante, o Corregedor-Geral do Ministério Público,
pessoalmente ou por defensor, terá 30 (trinta) minutos para
produzir defesa oral, deliberando, em seguida, o Colégio de
Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 (dois
terços) de seus membros.



- A presença à sessão de julgamento será limitada aos
membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao
Corregedor-Geral do Ministério Público e ao seu defensor.

6 - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de
10 (dez) dias, para a realização de diligência requerida
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por qualquer
membro do Colégio de Procuradores, desde que reputada, por
maioria de votos, Imprescindível ao esclarecimento dos
fatos.
Art. 48 - Rejeitada a proposta de destituição ou não
atingida a votação prevista no 4Q do artigo anterior, o
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do
procedimento-
Art. 49 - Acolhida a proposta de destituição, o Procurador-
Geral de Justiça, em 48 (quarenta e oito) horas, lavrará o
ato de destituição do Corregedor-Geral do Ministério
Público.
Art. 50 - Destituído o Corregedor-Geral do Ministério
Público, proceder-se-á na forma determinada pelo art. 45.
Art. 51 - O Corregedor-Geral do Ministério Público ficará

afastado de suas funções:
- em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção

cominada seja de reclusão, desde o recebimento da denúncia
oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça, ou queixa-crime,
até o trânsito em julgado da decisão judicial
II - no procedimento de destituição, desde a aprovação do
pedido de autorização pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, na forma disposta no art. 46, parágrafo único, até
final decisão.
Parágrafo único - O período de afastamento contará como de

exercício do mandato.
Seção VI

Das Procuradorias de Justiça
Art. 52 - As Procuradorias de Justiça são órgãos da
administração do Ministério Público, com cargos de
Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao
desempenho das funções que lhes forem cometidas por lei.
Art. 53 - As atribuições das Procuradorias de Justiça e dos
cargos de Procurador de Justiça serão fixadas mediante
proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

lg - A exclusão, a inclusão ou outra modificação nas
atribuições das Procuradorias de Justiça e dos cargos de
Procurador de Justiça serão fixadas mediante proposta do
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de
Procuradores de Justiça.

2g - A remoção, mesmo por permuta, nas Procuradorias de
Justiça será feita, em qualquer época, a requerimento dos
Interessados e por ato do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 54 - A divisão interna dos serviços das Procuradorias
de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos
pela Câmara de Procuradores de Justiça, ressalvada a
possibilidade de cada Procuradoria de Justiça definir, por
consenso, a distribuição.
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Art. 55 - As Procuradorias de Justiça, nominadas de
Procuradorias de Justiça Cível, Criminal, de Contas e
Especializada, terão coordenadores e substitutos, designados
pelo Procurador-Geral de Justiça, competindo-lhes, sem
prejuízo das normais atribuições:

- propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de
férias e a atuação de seus integrantes em plantões forenses;
II - promover reuniões mensais internas para fixação de

orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação
sobre matéria administrativa, com comparecimento
obrigatório, salvo motivo justificado;
III - organizar a biblioteca e o arquivo geral da

Procuradoria de Justiça, recolhendo e classificando as
cópias de todos os trabalhos forenses elaborados pelos seus
integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e
jurisprudencial de interesse;
IV - remeter ao Corregedor-Geral do Ministério Público

relatório anual das atividades;
V - encaminhar á Procuradoria-Geral de Justiça sugestões
para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério
Público;
VI - fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou
outro expediente em que deva funcionar Procurador de
Justiça;
VII - organizar os serviços auxiliares da Procuradoria de
Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos
executados-
Art. 56 - O Procurador-Geral de Justiça poderá instituir
Procuradorias de Justiça Especializadas para a interposição
de recursos junto aos Tribunais locais e Superiores,

Seção VII
Das Promotorias de Justiça

Art. 57 - As Promotorias de Justiça são órgãos da
administração do Ministério Público, com cargos de Promotor
de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho
das funções que lhe forem cometidas por lei,

lg - As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou
extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

- As atribuições das Promotorias de Justiça e dos
cargos de Promotor de Justiça serão fixadas mediante
proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

- A exclusão, inclusão ou outra modificação nas
atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos de
Promotor de Justiça serão fixadas mediante proposta do
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de
Procuradores de Justiça.
Art. 58 - As Promotorias de Justiça são classificadas em

cíveis, criminais e especializadas
Art. 59 - As Promotorias de Justiça Cíveis subdividem-se

em:
- Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo da

Fazenda Pública;
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II - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo de

Família;
iri - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo de

Falências, Concordatas e Registros Públicos;
IV - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de

Sucessões.
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça não incluídas

no "caput" deste artigo exercerão as respectivas atribuições
perante os juízos remanescentes.
Art. 60 - As Promotorias de Justiça Criminais subdividem-se

em:
- Promotoria de Justiça com atuação perante o Tribunal do

Júri
II - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo

Criminal da Vara de Tóxicos;
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo

Criminal de Acidentes de Trânsito;
IV - Promotoria de Justiça com atuação perante a Auditoria

Militar;
V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de
Execução Penal.
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça não incluídas
no "caput' deste artigo exercerão as respectivas atribuições
perante os juízos remanescentes.
Art. 61 - A Promotoria de Justiça Especializada, denominada
Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, exercerá as
funções cumulativas de:

- defesa do consumidor;
II - defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico-

cultural;
III - defesa do património público;
IV - prevenção e reparação de acidentes do trabalho;
V - defesa dos direitos humanos;
VI - controle externo da atividade policial;
VII - defesa dos direitos da infância e da juventude;
VIII - defesa dos direitos dos deficientes e proteção aos
idosos.

lg - A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão
exercerá a titularidade das ações cível e penal públicas nos
casos afetos à sua área de atuação.
c 2Q - Nas comarcas do interior do Estado, as atribuições

previstas neste artigo serão disciplinadas na forma prevista
no art. 57.
Art. 62 - Nas comarcas do interior do Estado com mais de 2
(duas) Promotorias de Justiça, estas serão compostas por, no
mínimo, 1/3 (um terço) de Promotores de Justiça com
atribuições na área criminal, na forma disposta no art. 18,
XXXIII e xxxrv.
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça criminais
poderão acumular as atribuições referentes à defesa dos
direitos humanos, ao controle externo da atividade policial
e a outras de natureza assemelhada.
Art. 63 - Nas Promotorias de Justiça com mais de 1 (um)
cargo de Promotor de Justiça, haverá coordenadores e seus
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substitutos, designados pelo Procurador-Geral de Justiça,
competindo-lhes, sem prejuízo de suas atribuições normais:

- promover reuniões mensais Internas para fixação de
orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação
sobre matéria administrativa, com comparecimento
obrigatório, salvo motivo justificado;
LI - dar posse e exercício aos auxiliares administrativos

nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça;
Lii - organizar os serviços auxiliares da Promotoria de
Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos
executados;
IV - presidir, mediante designação do Procurador-Geral de

Justiça, processo disciplinar administrativo relativo a
infrações funcionais dos seus servidores;
V - fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou outro
expediente em que deva funcionar Promotor de Justiça;
VI - representar o Ministério Público nas solenidades

oficiais;
VII - encaminhar aos órgãos da administração superior do
Ministério Público as sugestões para o aprimoramento dos
seus serviços;
VIII - organizar a biblioteca e o arquivo geral da
Promotoria de Justiça, recolhendo e classificando as cópias
de todos os trabalhos elaborados pelos integrantes, bem como
o material legislativo, doutrinário e jurisprudencial de
interesse;
IX - remeter ao Corregedor-Geral do Ministério Público

relatório anual das atividades e declaração de regularidade
de serviços;
X - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação
de estagiários, mediante requerimento de qualquer de seus
integrantes;
XL - encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões
para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério
Público.
Parágrafo único - As funções de coordenador serão

consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção
e serão exercidas sem nenhum acréscimo, a qualquer titulo,
na remuneração do membro do Ministério Público.
Art. 64 - A divisão interna dos serviços das Promotorias de
Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos, definidos pela
Câmara de Procuradores de Justiça, ressalvada a
possibilidade de cada Promotoria de Justiça definir, por
consenso, a distribuição.
Art. 65 - Havendo mais de um membro do Ministério Público

com funções idênticas ou concorrentes na mesma Promotoria de
Justiça, a denominação do cargo será precedida do número
indicativo da ordem de sua criação.

Capítulo III
Das Funções dos Órgãos de Execução

Seção 1
Das Funções Gerais

Art. 66 - Além das funções previstas na Constituição
Federal, na Lei Orgãnica Nacional do Ministério Público, na
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Constituição Estadual e em outras leis, incumbe, ainda, ao
Ministério Público:
1 - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos

normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição
Estadual, inclusive por omissão e o respectivo pedido de
medida cautelar;
II - representar ao Procurador-Geral da República para a

argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
estadual em face da Constituição Federal;
III - promover a ação de inconstitucionalidade ou
representação para efeito de intervenção do Estado nos
municípios;
IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes públicos e dos

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal e em outras leis, promovendo as medidas
judiciais e administrativas necessárias à sua garantia:
V - promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;
VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na
forma da lei, para:
a) proteção, prevenção e reparação de danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens e aos direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos;
b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado
ou do município, de suas administrações indiretas ou
fundacionais ou de entidades privadas de que participem;
VII - manifestar-se nos processos em que sua presença seja
obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a
intervenção, para assegurar o exercício de suas funções
institucionais, não importando a fase ou o grau de
jurisdição em que se encontrem;
VIII - exercer a fiscalização de cadeias públicas, dos
estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos,
crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de
deficiência;
IX - deliberar sobre a participação em organismos estatais
de política penal e penitenciária, do consumidor, de
direitos humanos, do meio ambiente, neste compreendido o do
trabalho, e outros afetos à sua área de atuação;
X - ingressar em juízo, de oficio e supletivamente, para
responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados
pelo Tribunal de Contas;
XI - interpor recursos aos Tribunais superiores;
XII - provocar a atuação de órgão de execução que oficie
junto a juízo ou Tribunal competente, por meio da remessa
direta de expediente;
XIII - receber, após distribuição prévia, independentemente
de despacho judicial, os inquéritos policiais e os
inquéritos policiais militares, os procedimentos
administrativos e as demais peças de informação, em caso de
infração de ação penal pública;
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XIV - conceder prazo para a conclusão de inquérito
policial, no caso de indiciado solto.
Parágrafo único - É vedado o exercido das funções do

Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de
nulidade do ato praticado.
Art. 67 - No exercício de suas funções, o Ministério
Público poderá:

- Instaurar inquéritos civis e outros procedimentos
administrativos pertinentes e, para instrui-]os:
a) expedir notificações para colher depoimento ou
esclarecimento e, em caso de desatendimento injustificado,
requisitar condução coercitiva pela Policia Militar ou
Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais, certidões e

outros documentos de autoridades federais, estaduais e
municipais, bem como dos órgãos e das entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto

às autoridades, aos órgãos e ás entidades a que se refere a
alínea anterior;
d) expedir cartas precatórias para outros órgãos de

execução;
II - representar à autoridade competente para a instauração

de sindicância ou procedimento administrativo, podendo, se
solicitado, acompanhá-los e produzir provas;
III - requisitar diligências investigatôrias e a
instauração de inquérito policial e inquérito policial
militar, podendo acompanhá-los e produzir provas, observado
o disposto no art. 129, VIII, da Constituição Federal;
IV - exercer o controle externo da atividade policial,
observado o disposto no inciso II do art. 125 da
Constituição do Estado de Minas Gerais;
V - dar publicidade dos procedimentos administrativos não
disciplinares que instaurar e das medidas adotadas;
VI - fazer recomendações, visando à melhoria dos serviços
públicos e dos serviços de relevância pública;
VII - requisitar meios materiais e servidores públicos, por
prazo não superior a 90 (noventa) dias, para o exercido de
atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;
VIII - acompanhar a fiscalização dos processos nos
cartórios ou nas repartições congéneres, adotando, quando
for o caso, as medidas necessárias para a apuração da
responsabilidade de titulares de ofícios ou serventuários de
justiça;
IX - requisitar, no exercício de suas atribuições, o

auxilio de força policial;
X - despachar diretamente com a autoridade judiciária e
fazer juntar aos autos as respectivas manifestações
processuais;
XI - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça
ou do Corregedor-Geral do Ministério Público fatos que
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possam ensejar processo disciplinar administrativo ou ação
penal pública;
xrr - atuar perante o Tribunal de Contas, cabendo-lhe,
entre outras atribuições:
a) oficiar nos feitos respectivos e participar dos

julgamentos, assegurando-se-lhe o direito de fazer
sustentação oral
b) requisitar, motivadamente, a realização de inspeção e

auditoria contábil e financeira em órgãos e entidades da
administração direta, indireta e fundacional, no âmbito
estadual e municipal
c) fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, a aplicação

de verbas públicas;
d) receber petições, reclamações ou queixas de qualquer do
povo, em caso de desrespeito na aplicação ou desvio de
verbas públicas;
XIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas por
lei, desde que compatíveis com sua finalidade.

l Q - As notificações e requisições previstas neste
artigo, quando tiverem como destinatários exclusivos para a
prática do ato o Governador do Estado, os membros do Poder
Legislativo Estadual, os Desembargadores. Juizes dos
Tribunais de Alçada e Militar, Conselheiro do Tribunal de
Contas e Secretários de Estado, serão encaminhadas pelo
Procurador-Geral de Justiça, mediante requerimento do membro
do Ministério Público.

- O membro do Ministério Público será responsável pelo
uso indevido das informações e dos documentos que
requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo.

- As notificações ou requisições expedidas pelo
Ministério Público ás autoridades, aos órgãos e às entidades
da administração direta, indireta e fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios serão cumpridas gratuitamente.
§ 4Q - A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à
notificação ou requisição, na forma do Inciso 1 deste
artigo, não autoriza o desconto de vencimentos ou salário e
será considerada como efetivo exercício, para todos os
efeitos, mediante comprovação escrita do membro do
Ministério Público.

- A representação ou petição formulada ao Ministério
Público será distribuída entre os membros, com atribuições
para apreciá-la.

- As requisições do Ministério Público serão
fundamentadas e com fixação de prazo razoável para
atendimento.

7g - O desatendimento imotivado ou retardamento no
cumprimento das notificações e requisições do Ministério
Público implicará a responsabilidade de quem lhe der causa.
Art. 68 - Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos
direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual,
sempre q ue se cuide de garantir-lhes o respeito:

- pelos poderes estaduais e municipais;
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II - pelos órgãos da administração pública estadual ou
municipal, direta ou indireta;
III - pelos concessionários e permissionários de serviço

público estadual ou municipal;
IV - por entidades que exerçam outra função delegada do

Estado ou município, ou executem serviço de relevância
pública.
Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se
refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras
providências:

- receber noticias de irregularidades, petições ou
reclamações de qualquer natureza, promovendo as apurações
cabíveis e dando-lhes as soluções adequadas;
II - zelar pela celeridade e racionalização dos

procedimentos administrativos;
III - dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias, ás

noticias de irregularidades, petições ou reclamações
referidas no Inciso 1;
rv - promover audiências públicas e emitir relatórios

anuais ou especiais, dirigidos aos Poderes, aos órgãos ou às
entidades mencionadas neste artigo, solicitando ao
destinatário sua divulgação adequada e, quando for o caso,
as providências cabíveis.

Seção II
Do Procurador-Geral de Justiça

Art. 69 - Além das atribuições previstas na Constituição
Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na
Constituição Estadual e em outras leis, compete ao
Procurador-Geral de Justiça:

- velar pela observância, aplicação e execução das
Constituições e das leis;
II - representar ao Tribunal de Justiça por

Inconstitucional idade de leis ou atos normativos estaduais
ou municipais, em face da Constituição Estadual;
III - representar para fins de intervenção do Estado no

município, objetivando assegurar a observância de princípios
indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de
lei, ordem ou decisão judicial;
iv - representar ao Procurador-Geral da República para fins

de Intervenção da União no Estado, nas hipóteses previstas
no art. 34, VII, da Constituição Federal;
V - representar o Ministério Público nas sessões plenárlas
dos Tribunais de Justiça, de Alçada, Militar e de Contas,.
podendo intervir para sustentação oral ou esclarecimento de
matéria de fato;
VI - ajuizar ação penal de competência originária do
Tribunal de Justiça, nela oficiando;
VII - oficiar nos processos de competência originária dos

Tribunais;
VIII - propor, perante o Tribunal de Justiça, a ação civil
de decretação de perda do cargo de membro do Ministério
Público;
IX - interpor recursos aos Tribunais locais e Superiores e

neles oficiar;
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X - oficiar nos processos de decretação de perda do cargo,
remoção ou disponibilidade de magistrado;
xr - exercer as atribuições previstas no art. 129, II e
til, da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada
for o Governador do Estado, o Presidente da Assembléia
Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando,
por ato praticado em razão de suas funções, contra estes
deva ser ajuizada a competente ação;
XII - ajuizar mandado de injunção, quando a falta de norma
regulamentadora inviabilizar o exercido de direitos
difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a iniciativa
de sua elaboração for do Governador do Estado, de Secretário
de Estado, da Assembléia Legislativa ou de Tribunal;
xiri - delegar a outro membro do Ministério Público suas
funções de órgão de execução;
XIV - praticar outros atos previstos em lei.
Parágrafo único - O procedimento do inquérito civil
instaurado na forma da lei poderá ser disciplinado, ainda,
em ato do Procurador-Geral de Justiça.

Seção III
Do Conselho Superior do Ministério Público

Art. 70 - Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público
rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da lei.

Seção IV
Dos Procuradores de Justiça

Art. 71 - Compete aos Procuradores de Justiça o exercício
das atribuições do Ministério Público junto aos Tribunais de
Justiça, de Alçada, de Contas e Militar , desde que não
cometidas ao Procurador-Geral de Justiça
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá

designar outro Procurador de Justiça para funcionar em feito
determinado de atribuição do titular, com a concordância
deste.
ArU 72 - Além das atribuições previstas na Constituição
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público e em outras leis, compete aos
Procuradores de Justiça, no âmbito de suas atribuições:

- comparecer às sessões de Câmaras Isoladas, Reunidas,
Grupo de Câmaras, Conselho da Magistratura e do Órgão
Especial;
II - oficiar e emitir parecer escrito e fundamentado nos

processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive por
delegação;
III - participar das sessões dos Tribunais, no julgamento

dos processos em que oficiou, tomando ciência, pessoalmente
e mediante vista dos autos respectivos, das decisões
proferidas;
IV - interpor, quando for o caso, recursos aos Tribunais
locais ou Superiores, ou sugerir ao Procurador-Geral de
Justiça, fundamentadamente, a interposição ou a adoção de
outras medidas cabíveis;
V - exercer, por designação do Procurador-Geral de Justiça,
a direção de órgãos auxiliares e de apoio administrativo;
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VI - impetrar "habeas corpus", mandado de segurança,
requerer correição parcial, bem como propor outras medidas
cabíveis, perante os Tribunais competentes;
VII - compor os órgãos colegiados da instituição;
VIII - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do
Ministério Público, para efeito de publicação no órgão
oficial, a relação de processos não devolvidos no prazo
legal, com pareceres ou manifestações cabíveis,
identificando a espécie e o número do feito, o nome das
partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual
atraso e a data de recebimento dos autos;
IX - integrar comissão de concurso de ingresso na carreira

do Ministério Público;
X - integrar comissão de processo disciplinar
administrativo instaurado contra membro do Ministério
Público;
XI - comparecer, quando necessário ou conveniente, aos
gabinetes ou aos locais destinados às Procuradorias de
Justiça;
XII - exercer outras atribuições previstas em lei ou ato
normativo, desde que afetas à sua área de atuação.
l - Nas sessões de julgamento, o Procurador de Justiça

deverá, se necessário, sustentar oralmente a posição do
Ministério Público, quando este intervier como fiscal da
lei.
f 2Q - Nos processos de competência originária em que o

Ministério Público for parte, é obrigatória a intervenção e
a sustentação oral pelo Procurador de Justiça.

3 - O Procurador de Justiça que, à data da formação das
listas a que se referem os arts. 94,"caput', e 104,
parágrafo único, II, da Constituição Federal, e o art. 78,
3. da Constituição Estadual, não apresentar declaração de
regularidade dos serviços afetos a seu cargo ficará impedido
de Integrá-las.

- A interposição de recurso perante os Tribunais
Superiores é atribuição concorrente do Procurador-Geral de
Justiça e dos Procuradores de Justiça.

- Em caso de interposição simultânea do mesmo recurso,
processar-se-á o interposto pelo Procurador-Geral de
Justiça, reputando-se o outro prejudicado.
Art. 73 - Os Procuradores de Justiça, nos autos em que

oficiem, exercerão inspeção permanente nos serviços dos
Promotores de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria-
Geral do Ministério Público, observado o disposto no art.
39, f lQ, II, e 2D.

Seção V
Dos Promotores de Justiça

Art. 74 - Além das atribuições previstas na Constituição
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público e em outras leis, compete aos
Promotores de Justiça:

- impetrar" habeas corpus", mandado de segurança e
requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais
locais competentes;
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II - atender a qualquer do povo, tomando as providências

cabíveis cientificando o interessado das medidas efetivadas;
III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de Ia instância,

com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério
Público da União e outras estabelecidas na legislação
eleitoral e partidária;
IV - propor ação de perfilhação compulsória;
V - oficiar nos juizados especiais de pequenas causas;
VI - remeter ao Procurador-Geral de Justiça as notificações
e as requisições que tiverem como destinatárias as pessoas
referidas no art. 67, lg, para subseqüente encaminhamento;
VII - integrar a comissão de concurso de ingresso na
carreira do Ministério Público;
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar
procedimentos investigatõrios nos casos afetos à sua área de
atuação;
IX - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios
judiciários, estabelecimentos prisionais de qualquer
natureza, hospitais públicos ou conveniados e locais que
abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou
pessoas portadoras de deficiência, adotando as medidas
cabíveis;
X - proceder à justificação de tempo de serviço de
trabalhador rural;
XI - fiscalizar e inspecionar as fundações privadas e as
instituídas pelo poder público, adotando as medidas
cabíveis;
XII - exercer, mediante designação do Procurador-Geral de
Justiça, a Coordenadoria de Promotoria de Justiça e outros
cargos de confiança da instituição;
XIII - integrar comissão de processo disciplinar

administrativo;
XIV - solicitar o auxilio de serviços médicos, educacionais

e assistenciais públicos ou conveniados;
xv - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do
Ministério Público, para efeito de publicação no órgão
oficial, a relação de processos não devolvidos no prazo
legal, com pareceres ou manifestações cabiveis,
identificando a espécie e o número do feito, o nome das
partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual
atraso e a data de recebimento dos autos;
XVI - permanecer no Fórum ou nos locais destinados às
Promotorias de Justiça, das 13 às 17 horas, ou além desse
horário quando necessário ou conveniente ao desempenho de
sua função, salvo nos casos de realização de diligência
indispensável ao exercício de atribuições;
XVII - acompanhar o alistamento, participar da verificação
de urna referida na lei processual e assistir ao sorteio de
jurados;
XVIII - requisitar a instauração de inquérito policial e
diligências investigatórlas para apuração de crime de ação
penal pública;
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XIX - assumir a direção de inquéritos policiais, quando
designado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do
art. 125, II, 'g" da Constituição Estadual;
XX - prestar assistência judiciária na defesa dos
interesses individuais e sociais indisponíveis;
XXI - participar, por designação do Procurador-Geral de
Justiça, de Comissão de Concurso para provimento de cargos
de serventuários da Justiça;
XXII - requisitar a cartórios, repartições ou autoridade
competente certidões, exames e esclarecimentos necessários
ao exercício de suas funções;
XXIII - inspecionar, perlodicamente, estabelecimentos e
órgãos de tratamento e amparo à criança ou ao adolescente,
públicos ou privados, adotando as medidas cabíveis;
XXIV - zelar pela regularidade dos registros públicos;
XXV - exercer o controle externo da atividade policial;
XXVI - fiscalizar a observãncia do Regimento de Custas do
Estada e o recolhimento de multas impostas, adotando as
providências cabíveis;
XXVII - zelar pela regularidade da distribuição de feitos;
XXVIII - conservar em arquivo da Promotoria de Justiça
cópias de manifestações processuais e outros atos praticados
no exercício do cargo;
XXIX - defender, supletivamente, os direitos e os
Interesses das populações indígenas;
XXX - zelar pela gratuidade do registro civil de nascimento
e de óbito para os reconhecidamente pobres;
XXXI - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato
normativo, desde que afetas à sua área de atuação.
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá

designar outro Promotor de Justiça para funcionar em feito
determinado de atribuição do titular, com a concordância
deste.

Capitulo IV
Dos Órgãos Auxiliares

Seção 1
Dos Centros de Apoio Operacional

Art. 75 - Os Centros de Apoio Operacional são órgãos
auxiliares da atividade funcional do Ministério Público,
instituídos por ato do Procurador-Geral de Justiça,
competindo-lhes:

- estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de
execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham
atribuições comuns;
II - remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos
ligados à sua atividade;
III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou

órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins;
IV - remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça

relatório das atividades do Ministério Público;
V - exercer outras funções compatíveis com sua finalidade,
vedados o exercício de atividade de órgão de execução e a
expedição de atos normativos
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 1
- A direção de Centro de Apoio Operacional será

exercida por coordenador, escolhido entre os integrantes das
Promotorias de Justiça.
§ 2Q - Cada Promotoria de Justiça terá como representante
junto ao Centro de Apoio Operacional o respectivo
coordenador.

3 - O Promotor de Justiça Substituto de entrância
especial e o Promotor de Justiça Substituto ficarão â
disposição do Centro de Apoio Operacional da Capital para o
exercício de suas funções perante as Promotorias de Justiça,
na falta de designação pelo Procurador-Geral de Justiça.

Seção II
Da Comissão de Concurso

Art. 76 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de
natureza transitória, presidida pelo Procurador-Geral de
Justiça, será constituída de membros do Ministério Público e
de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de
Minas Gerais, e a ela incumbe realizar a seleção de
candidatos ao ingresso na carreira.
Art. 77 - Os integrantes da Comissão de Concurso serão
eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público entre
Procuradores e Promotores de Justiça de entrância especial,
atendidos os seguintes requisitos:
1 - ser, preferencialmente, especializado em disciplina

exigida no edital do concurso;
II - não compor o Conselho Superior do Ministério Público;
III - apresentar regularidade de serviço;
IV - não estar respondendo a ação penal por infração

apenada com reclusão ou cumprindo pena imposta;
V - não estar afastado do exercido do cargo para
desempenho de função junto à associação de classe;
VI - não ter exercido o magistério em curso de preparação
de candidato para concurso de carreira jurídica, nos 6
(seis) meses anteriores à abertura do edital;
VII - não ser parente consangüíneo ou afim, até o quarto

grau, inclusive, de candidato inscrito;
VIII - não estar respondendo a processo disciplinar

administrativo ou cumprindo penalidade imposta.
Art. 78 - Os examinadores, mediante aprovação da maioria da
Comissão de Concurso, poderão ser substituídos pelos
suplentes.

§ l - A Comissão de Concurso terá 2 (dois) membros pára
cada disciplina, sendo 1 (um) deles suplente

2o - Redigidas as provas, o suplente necessariamente
funcionará como revisor, cabendo-lhe o exame das questões e
a sugestão à Comissão de Concurso, quando for o caso, de
eventuais alterações.
Art. 79 - O representante da Ordem dos Advogados do Brasil
e seu suplente serão escolhidos pelo Presidente da Comissão
entre os integrantes de lista sêxtupla apresentada pela
Seção de Minas Gerais.
Art. 80 - A Comissão de Concurso deverá, até a realização

da última fase do concurso, colher informações
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circunstanciadas sobre a conduta pessoal, profissional e
familiar dos candidatos.
Art. 81 - Os integrantes da Comissão de Concurso farão jus

a gratificação pelo desempenho da função, fixada por ato do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - Os membros do Ministério Público em
atividade e seus servidores deverão, obrigatoriamente,
auxiliar na realização do concurso, fazendo jus a
gratificação fixada pelo Procurador-Geral de Justiça.

Seção III
00 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

Art. 82 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é
órgão auxiliar do Ministério Público, dirigido por
Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada
entrância, de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional poderá, ainda, ser integrado por membros e
estagiários do Ministério Público designados pelo
Procurador-Geral de Justiça.
Art. 83 - Incumbe ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, entre outras atribuições previstas no
regulamento:

- instituir curso preparatório de candidatos aprovados no
concurso de ingresso na carreira do Ministério Público e
serviços auxiliares, com duração mínima de 30 (trinta) dias;
II - instituir curso de aperfeiçoamento e especialização de

membro do Ministério Público e de serviços auxiliares;
III - realizar seminários, congressos, cursos, simpósios,

pesquisas e estudos, visando ao aprimoramento profissional e
cultural dos membros do Ministério Público e de serviços
auxiliares;
IV - promover curso de reciclagem e aprimoramento de membro

do Ministério Público, especialmente em estágio probatório;
V - realizar encontros locais e regionais e ciclos de
estudo e pesquisa entre membros das Procuradorias e
Promotorias de Justiça;
VI - promover intercâmbio cultural e cientifico com
instituições públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras;
VII - editar trabalhos jurídicos de membros do Ministério

Público;
VIII - firmar convénios com entidades de classe, de ensino
jurídico ou área correlata, nacionais ou estrangeiras;
IX - realizar o curso referido no art. 179;
X - indicar os expositores regulares ou eventuais para os
cursos oficiais do órgão, ouvido o Procurador-Geral de
Justiça.
Art. 84 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

exercerá, ainda, atividade de Centro de Apoio Operacional ás
Procuradorias de Justiça, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 75.
ArU 85 - O funcionamento e a organização do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional serão definidos em
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resolução do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho
Superior do Ministério Público.

Seção IV
Dos órgãos de Apoio Administrativo

Art. 86 - Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça,
nos termos do art. 66, 2, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, disciplinará os órgãos e os serviços
auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público,
organizados em quadro próprio de carreira, com os cargos e
as funções que atendam ás peculiaridades e às necessidades
da administração e das atividades funcionais.
Art. 87 - Ato do Procurador-Geral de Justiça especificará
as funções da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral de
Justiça e do cargo de Diretor-Geral.

Seção V
Dos órgãos de Assessoramento

Art. 88 - São órgãos de assessoramento da Procuradoria-
Geral de Justiça:

- Procurador-Geral de Justiça Adjunto;
II - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;
III - Secretaria-Geral;
IV - Assessoria Especial.

Subseção 1
Do Procurador-Geral de Justiça Adjunto

Art. 89 - 0 Procurador-Geral de Justiça Adjunto será
escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça,
cabendo-lhe:

- substituir, na forma desta lei, o Procurador-Gera] de
Justiça;
II - auxiliar o Procurador-Geral de Justiça em suas

atribuições;
III - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral de

Justiça;
IV - exercer, mediante delegação, as atribuições que lhe

forem conferidas;
V - exercer, por delegação, a coordenação da Assessoria
Especial do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - Na hipótese de vacância, impedimento,
afastamento ou ausência do Procurador-Gera] de Justiça
Adjunto, o Procurador-Geral de Justiça será substituido
temporariamente pelo Procurador de Justiça mais antigo na
instância

Subseção II
Do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

Art. 90 - D Gabinete do Procurador-Gera] de Justiça será
integrado por Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça
da mais elevada entrância, em atividade ou não, livremente
escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça
Parágrafo único - 0 Chefe de Gabinete exercerá as

atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça.
Subseção III

Da Secretaria-Gera]
Art. 91 - A Secretaria-Geral será exercida por Procurador
de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância,



416

em atividade ou não, escolhido livremente pelo Procurador-
Geral de Justiça, cabendo-lhe, entre outras atribuições que
lhe forem conferidas por ato normativo, a organização dos
expedientes administrativos encaminhados á chefia da
instituição.

Subseção IV
Da Assessoria Especial

Art. 92 - A Assessoria Especial do Procurador-Geral de
Justiça será constituída de Procuradores de Justiça ou
Promotores de Justiça de entrância especial, de livre
escolha do Procurador-Geral de Justiça.

Seção VI
Dos Estagiários

Art. 93 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares
das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-
Geral de Justiça por período não superior a 3 (três) anos.

Subseção 1
Da Seleção, da Investidura e do Exercício

Art. 94 - Os estagiários serão selecionados pelo Promotor
de Justiça, por meio de provas e avaliação do histórico
escolar, entre alunos de escolas de Direito oficiais ou
reconhecidas, matriculados nos 3 (três) últimos anos ou
semestres correspondentes do curso de bacharelado.

§ l - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos
estagiários, a titulo de bolsa de estudo, auxilio
correspondente à remuneração mínima legal.

- Os estagiários nomeados pelo Procurador-Geral de
Justiça tomarão posse e entrarão em exercício perante as
Promotorias de Justiça respectivas, prestando o compromisso
de bem desempenhar suas funções.

- Por meio de convênio com instituições de ensino
superior poderão ser admitidos, temporariamente, estagiários
de áreas técnicas especificas, para auxílio a membro da
instituição ou órgão da administração do Ministério Público.
Art. 96 - São requisitos para a investidura na função de
estagiário do Ministério Público:

- declaração de disponibilidade de horário e opção de
turno;
II - documento comprobatório de regularidade escolar, com
indicação do ano ou período do curso de bacharelado em
Direito e disciplinas cursadas;
III - declaração de inexistência de antecedentes criminais;
IV - documento relativo à qualificação pessoal.
Art 96 - Os estagiários do Ministério Público exercerão
suas funções pelo período mínimo de 1 (um) ano, em
expediente não inferior a 4 (quatro) horas diárias.
Art. 97 - Compete aos estagiários:

- participar, com a presença do Promotor de Justiça, das
audiências, colaborando em manifestações processuais e
assinando conjuntamente as respectivas peças;
II - participar das sessões do Tribunal do Júri,

auxiliando, quando solicitados, o Promotor de Justiça;
III - elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais

por recomendação de membro do Ministério Público;
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IV - colaborar nos serviços administrativos da Promotoria
de Justiça;
V - auxiliar no cumprimento das notificações e requisições
expedidas pelos Promotores de Justiça;
VI - acompanhar as ações propostas pelo Ministério Público,
por meio da respectiva Promotoria de Justiça;
VII - exercer as funções de escrevente, mediante

compromisso, em inquéritos civis e procedimentos
administrativos instaurados pela Promotoria de Justiça;
VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Art. 98 - Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e
sob pena de cancelamento sumário deste, as proibições e as
normas disciplinares a que estão sujeitos os integrantes do
quadro de serviços auxiliares do Ministério Público e os
servidores públicos em geral, sendo-lhes ainda vedado:

- exercer qualquer atividade relacionada com funções
judiciárias ou policiais, salvo no caso de compatibilidade
técnica;
II - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em

razão das atividades do estágio;
III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens, custas ou participações de
qualquer natureza.
Art. 99 - São impedidos para o exercido das funções de
estagiário do Ministério Público os parentes consangüíneos
ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau,
inclusive, do Promotor de Justiça, salvo em outra Promotoria
de Justiça

Subseção II
Da Dispensa e do Certificado de Estágio

Art. 100 - Os estagiários poderão ser dispensados por ato
do Procurador-Geral de Justiça mediante representação
motivada do Promotor de Justiça.
Art. 101 - Ao término do período de estágio, será expedido

certificado pelo Promotor de Justiça quanto ao desempenho e
assiduidade, instruído com os documentos pertinentes,
observado o prazo previsto no art. 96.

IQ - O certificado a que se refere este artigo suprirá o
período a que se refere o art. 159, tU

f 2Q - Por decisão da comissão de concurso, poderá ser
aplicado o disposto no parágrafo anterior aos estagiários do
Ministério Público de outros Estados ou de escolas de
Direito oficiais ou reconhecidas, na hipótese de critérios
semelhantes de estágio.
Art. 102 - O tempo de estágio no Ministério Público será
contado para todos os efeitos legais até o máximo de 3
(três) anos.

Capitulo V
Das Garantias e Prerrogativas

Dos Membros do Ministério Público
Art. 103 - Os membros do Ministério Público sujeitam-se a
regime jurídico especial e têm as seguintes garantias:
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- vitaliciedade, após 2 (dois) anos de exercido, não
podendo perder o cargo senão por sentença judicial
transitada em julgado, observado o disposto no art. 121;
II - Inamovibilidade, salvo por motivo de Interesse

público;
III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à

remuneração, o disposto na Constituição Federal.

l - O membro vitalício do Ministério Público somente
perderá o cargo por decisão judicial transitada em julgado,
proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:

- prática de infração penal incompatível com o exercício
do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;
II - exercício da advocacia, inclusive a representação

judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas;
III - abandono do cargo por prazo superior a 30 (trinta)

dias consecutivos.
f 2Q - A ação civil para a decretação da perda do cargo
será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o
Tribunal de Justiça, após autorização da Câmara de
Procuradores de Justiça, na forma desta lei.
f 3g - O membro do Ministério Público aposentado perderá o
cargo, ficando cassados os respectivos proventos, em ação
civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, se, em
atividade, incorreu nas vedações previstas no lQ deste
artigo.

- A ação civil referida no lg, no caso do inciso 1,
será proposta enquanto não verificada a prescrição da
infração penal e nas hipóteses previstas nos incisos II e
III, no prazo de 5 (cinco) anos contado do fato.

5g - O pedido de autorização á Câmara de Procuradores de
Justiça, previsto no § 2Q deste artigo, interrompe a
prescrição, ressalvado o caso previsto no inciso 1 do 1.
Art. 104 - Em caso de extinção do órgão de execução, da

Comarca ou de mudança da sede da Promotoria de Justiça, será
facultado ao Promotor de Justiça obter a remoção para outra
Promotoria de igual entrância, ou obter a disponibilidade
com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço
como se em exercício estivesse.

lg - 0 membro do Ministério Público em disponibilidade
remunerada continuará sujeito ás vedações previstas no arU
111 e será classificado em quadro especial, provendo-se a
vaga que ocorrer.

- Aplica-se à disponibilidade prevista no "caput'
deste artigo o disposto no art. 127, parágrafo único.
Art. 105 - Constituem prerrogativas dos membros do

Ministério Público:
- ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer

processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente
ajustados com o Juiz ou com autoridade competente;
II - estar sujeito a Intimação ou convocação para

comparecimento somente se expedida pela autoridade
judiciária ou por órgão da administração superior do
Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses
constitucionais;



III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo
em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade
fará imediata comunicação e apresentação do membro do
Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena
de responsabilidade;
IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal

de Justiça deste Estado, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada exceção de ordem

constitucional;
V - ser custodiado ou recolhido a prisão domiciliar ou a
sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do
Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do
julgamento final;
VI - ter assegurado o direito de acesso a dados e
informações relativos à sua pessoa e á sua atividade
funcional existentes nos órgãos da instituição, bem como a
sua retificação e complementação.
VII - exercer os direitos relativos à livre associação
sindical

lg - Quando no curso da investigação houver indício de
prática de infração penal por parte de membro do Ministério
Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá,
imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos
autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar
prosseguimento à apuração.
§ 2Q - No caso do inciso VI deste artigo, o requerimento
será endereçado ao Corregedor-Geral do Ministério Público,
instruido, quando for o caso, com os documentos pertinentes.
§ 3 - O Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cabendo, em caso de
indeferimento, recurso à Câmara de Procuradores de Justiça,
no prazo de 5 (cinco) dias contados da efetiva ciência.

- As garantias previstas neste artigo aplicam-se aos
membros do Ministério Público aposentados, salvo o disposto
no inciso VI.
Art. 106 - Constituem prerrogativas dos membros do

Ministério Público, no exercício da função;
- receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar

dispensado aos membros do Poder Judiciário e aos
Conselheiros do Tribunal de Contas junto aos quais oficiem;
II - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou
Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para
sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;
III - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau

de jurisdição, por meio da entrega dos autos com vista;
IV - despachar diretamente com o magistrado, ou fazer

juntar, independentemente de protocolo, as manifestações aos
autos, mediante recibo da respectiva secretaria;
V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou
pelo teor de suas manifestações processuais ou
procedimentais, nos limites de sua independência funcional;
VI - ingressar e transitar livremente;
a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos
limites que separam a parte reservada aos magistrados;
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b) nas salas e dependências de audiências, secretarias,
cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça e edifícios dos
Fóruns e Tribunais;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione
repartição judicial, policial ou estabelecimento de
internação coletiva onde deva praticar ato, colher prova ou
informação útil ao desempenho de suas funções, inclusive,
quando indispensável, fora do expediente regulamentar,
requisitando, nesse caso, a presença de funcionário;
d) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a

garantia constitucional de inviolabilidade de domicilio;
VII - dispor, utilizar e administrar livremente, nas
comarcas em que servir, instalações próprias e condignas da
Promotoria de Justiça, sendo-lhe assegurada a direção dos
serviços auxiliares; -
VIII - requisitar a realização de buscas ou o fornecimento

gratuito de certidões a cartórios, tabelionatos e ofícios de
justiça;
IX - examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos findos

ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo
copiar peças e tomar apontamentos;
X - retirar, mediante carga, em qualquer Juízo ou Tribunal,
autos findos ou em andamento, inclusive por delegação do
Procurador-Geral de Justiça, salvo nas hipóteses de prazo
comum ou conclusão;
XI - examinar, em qualquer repartição policial, autos de
prisão em flagrante ou inquérito, findos ou em andamento,
ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e
tomar apontamentos;
XII - ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer

momento, mesmo quando decretada a incomunicabilidade;
XIII - usar sala privativa para seus trabalhos nos

edifícios dos Fóruns e dos Tribunais;
XIV - usar as insígnias privativas do Ministério Público e
as vestes talares, que terão modelo fixado por ato do
Procurador-Geral de Justiça:
XV - tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano
dos Juizes de ia instância ou do Presidente do Tribunal, da
Câmara ou da Turma;
XVI - não ser indiciado em inquérito policial, observado o

disposto no f l Q do art. 105.
Art 107 - As garantias e prerrogativas previstas neste

capitulo não excluem outras estabelecidas em lei.
Art. 108 - O membro do Ministério Público, após 10 (dez)

anos de exercício na carreira, poderá ser indicado em lista
sêxtupla elaborada pelo Conselho Superior do Ministério
Público e ser nomeado para compor os Tribunais de Justiça,
de Alçada. Militar e de Contas, na forma da lei.
Art. 109 - Os membros do Ministério Público terão carteira
funcional, na forma de resolução expedida pelo Procurador-
Geral de Justiça, válida em todo o território nacional como
cédula de identidade, e porte de arma, independentemente,
neste caso, de qualquer ato formal de licença ou
autorização.
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lg - A carteira funcional consignará o livre acesso do

membro do Ministério Público, no exercício de suas
atribuições, a locais públicos, para a garantia de direitos
assegurados na Constituição ou em outras leis, podendo ele
requisitar o auxilia de autoridade administrativa, de
policial ou de qualquer pessoa.
§ 2 - Ao membro do Ministério Público aposentado são
assegurados, em razão do cargo que exerceu, a carteira
funcional, nas condições estabelecidas no "caput' deste
artigo, e o uso das insígnias privativas, preservadas as
garantias e prerrogativas previstas no art. 103. 1 e III.

3 - A carteira funcional do membro do Ministério Público
aposentado por invalidez decorrente de doença mental não
valerá como licença para porte de arma, e a constatação de
doença mental, posterior à expedição, implicará o
cancelamento da autorização

Capitulo VI
Dos Deveres e Vedações dos Membros do Ministério Público
Art. 110 - São deveres dos membros do Ministério Público,

além de outros previstos em lei;
- exercer as atribuições previstas na Constituição

Federal, na Constituição Estadual e em outras leis;
II - manter ilibada conduta pública e particular;
III - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas

prerrogativas e pela dignidade de suas funções;
IV - indicar os fundamentos jurídicos de seus

pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua
manifestação final e recursal, e nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;
V - observar os prazos processuais e procedimentais,
justificando os motivos de eventual atraso;
VI - assistir aos atos judiciais ou extrajudiciais, quando
obrigatória ou conveniente a sua presença, permanecendo no
fórum das 13 ás 17 horas, ou além deste horário, quando
necessário ou conveniente ao desempenho de sua função, salvo
nos casos de realização de diligência indispensável ao
exercício de atribuições;
VII - desempenhar com zelo e presteza suas funções;
VIII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei,
devendo comunicar os motivos, de forma reservada, ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de 5
(cinco) dias;
IX - adotar, nos limites de suas atribuições, as

providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha
conhecimento ou que ocorra nos serviços afetos a seu cargo;
X - tratar com urbanidade magistrados, advogados, partes,
testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça, não
prescindindo de igual tratamento;
XI - residir, se titular, na respectiva comarca, ou na sede
do Tribunal perante o qual oficie;
XII - prestar informações solicitadas pelos órgãos da
instituição;
XIII - identificar-se, mecanicamente ou mediante carimbo,

em suas manifestações;
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XIV - atender aos interessados, a qualquer momento nos
casos urgentes, ou quando necessária a intervenção de membro
do Ministério Público;
XV - acatar, no plano administrativo, as decisões dos

órgãos da administração superior do Ministério Público;
XVI - guardar sigilo profissional
XVII - apresentar, no inicio do gozo de férias individuais,
declaração de regularidade de serviço e informação do local
onde possa ser encontrado;
XVIII - apresentar, ao término de substituição de membro do

Ministério Público em gozo de férias ou licença, declaração
de regularidade de serviço, acompanhada de relatório de
atividades desempenhadas no período;
XIX - fornecer, quando da entrada em exercício na
Promotoria de Justiça, declaração referente aos processos,
inquéritos policiais e outros procedimentos que estejam com
vista ao Ministério Público;
XX - apresentar, ao término do exercício na Promotoria de
Justiça respectiva, declaração de regularidade de serviço;
XXI - comparecer ás reuniões dos órgãos coleglados da
instituição aos quais pertencer, até como suplente, se
convocado;
XXII - comparecer às reuniões dos órgãos de execução;
XXIII - respeitar a dignidade pessoal do acusado;
XXIV - velar pela regularidade e pela celeridade dos
processos em que intervenha;
XXV - usar, em reuniões solenes, ordinárias e
extraordinárias dos órgãos colegiados, em audiências e nos
julgamentos perante os Tribunais, inclusive o Tribunal do
Júri, as vestes talares do Ministério Público;
XXVI - realizar, trimestralmente, inspeção nas secretarias
criminais, examinando individualmente os feitos criminais,
providenciando ou requerendo, quando for o caso, entre
outras medidas:
a) a decretação da extinção da punibilidade;
b) o livramento condicional e a comutação de pena;
c) o "habeas corpus";
d) o prosseguimento dos processos que estiverem paralisados
injustificadamente;
e) a Intimação do réu para justificar, sob pena de cassação

do beneficio, o motivo de descumprimento de 'sursis" e do
livramento condicional
f) a intimação do réu da sentença, por mandado e, se
ignorado seu paradeiro, por edital, nos termos da lei.
XXVII - fiscalizar, mensalmente ou quando conveniente, as
cadeias públicas, os estabelecimentos prisionais e os que
abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou
pessoas portadoras de deficiência, registrando em livro
próprio da Promotoria de Justiça as observações que julgar
pertinentes e as providências efetivadas;
XXVIII - prestar assistência judiciária aos necessitados,
na defesa de Interesses sociais e individuais indisponíveis;
XXIX - prestar as Informações necessárias à elaboração do
relatório anual da Procuradoria e da Promotoria de Justiça;
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XXX - manter atualizados os dados pessoais junto à
administração do Ministério Público;
xxxr - colaborar na organização da biblioteca e do arquivo

geral da Procuradoria ou da Promotoria de Justiça;
XXXII - trajar-se adequadamente e de conformidade com as
tradições forenses, quando do comparecimento na
Procuradoria-Geral de Justiça ou a solenidade promovida pela
instituição, bem como, no exercido da função, em qualquer
repartição pública.
Parágrafo único - As declarações a que se referem os
incisos XVII. XVIII, XIX e XX serão remetidas à
Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do
Regimento Interno.
Art. 111 - Ao membro do Ministério Público é vedado:
- receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto,

honorários, percentagens ou custas processuais;
II - exercer a advocacia, inclusive a representação

judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade

comercial, exceto como cotista ou acionista;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra

função pública, salvo uma de magistério;
V - exercer atividade politico-partidária, ressalvada a
filiação e o afastamento para o exercido de cargo eletivo
ou para a ele concorrer;
VI - participar de leilão ou praça judiciais, inclusive. por
Interposta pessoa.
Parágrafo único - Não constituem acumulação, para os
efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas
em organismos estatais afetos á área de atuação do
Ministério Público, em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, em Centro de Apoio Operacional, em Coordenadoria
de Procuradoria e Promotoria de Justiça, em entidades de
representação de classe, nos órgãos auxiliares da
instituição e o exercido de cargo de confiança.

Capitulo VII
Dos Vencimentos, das Vantagens e dos Direitos

Seção 1
Dos Vencimentos e das Vantagens

Art. 112 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público
serão fixados por proposta do Procurador-Geral de Justiça,
em nível condizente com a relevância da função e de forma a
compensar todas as vedações e incompatibilidades especificas
que lhes são impostas.
Art. 113 - O membro do Ministério Público titular de
Promotoria de Justiça designado para substituição terá
direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o que
ocupar, salvo no caso de cumulação.
Art. 114 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público
serão fixados com diferença não excedente a 10% (dek por
cento) de uma para outra entrãncia e da entrância mais
elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça,
garantindo-se aos Procuradores de Justiça não menos de 95%
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(noventa e cinco por cento) dos vencimentos atribuídos ao
Procurador-Geral de Justiça.
Art. 115 - A remuneração dos membros do Ministério Público
terá, como limite máximo, os valores percebidos como
remuneração, em espécie e a qualquer titulo, pelos membros
do Poder Judiciário local.
Art 116 - Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça,
para efeito do disposto no art. 39, lg, da Constituição
Federal, guardarão equivalência cora os vencimentos dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, observado
ainda, quanto à remuneração, o previsto nos arts. 37, XI,
150, II, 153, III, e 2g, 1. da Constituição Federal, e
arts. 24, 6 l, 32 e 125, 1, 'c', da Constituição Estadual.
Parágrafo único - Aos Procuradores de Justiça que oficiem
perante o Tribunal de Contas aplica-se o disposto no art
78, § 4, primeira parte, da Constituição Estadual.
Art. 117 - A revisão dos vencimentos dos membros do
Ministério Público observará o disposto no art. 3Q da Lei ng
10.228, de 12 de julho de 1990, e far-se-á mediante proposta
do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 118 - A elevação de entrância da comarca não acarreta
percepção de diferença de vencimentos do cargo pelo membro
do Ministério Público.
Art. 119 - Além dos vencimentos, serão outorgadas ao membro
do Ministério Público as seguintes vantagens:

- ajuda de custo para despesas de transporte e mudança;
II - auxilio-moradia correspondente a 10% (dez por cento)

do vencimento básico, pelo exercido nas comarcas de difícil
provimento em que não haja residência oficial condigna para
o membro do Ministério Público, não podendo ser cumulativa
com a do inciso X;
III - auxílio-funeral, a ser pago ao cônjuge sobrevivente

ou aos dependentes do membro do Ministério Público, ainda
que aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será
igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos, à
data do óbito, pelo falecido;
IV - auxilio-doença, correspondente a 1 (um) mês de

vencimentos, após cada período de 12 (doze) meses
ininterruptos em que o membro do Ministério Público
permanecer em licença para tratamento de saúde;
V - salário-família;
VI - diárias;
VII - verba de representação de Ministério Público
equivalente ao vencimento básico;
VIII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça
Eleitoral, com os recursos desta e equivalente à devida ao
magistrado perante o qual oficie;
IX - gratificação adicional por tempo de serviço

equivalente a 10% (dez por cento) para cada 5(cinco) anos de
serviço, incidente sobre o vencimento e a verba de
representação;
X - gratificação, correspondente a 10% (dez por cento) do
vencimento básico, pelo exercício em comarca de difícil
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provimento, esta definida e indicada em lei de iniciativa do
Procurador-Geral de Justiça;
XI - gratificação de magistério por aula proferida em
cursos oficiais promovidos pelo Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional cujo valor será fixado por ato do
Procurador-Geral de Justiça, ouvida a Câmara de Procuradores
de Justiça;
XII - gratificação adicional de 10% (dez por cento), após
30 (trinta) anos de efetivo exercicio, incidente sobre os
vencimentos e vantagens, nos termos da Lei nQ 134, de 28 de
dezembro de 1947, e art. 31, VI, da Constituição Estadual;
XIII - gratificação natalina, correspondente a 1/12 (um
doze avos) da remuneração a que fizer jus no mês de
dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano,
considerando-se como mês integral a fração igual ou superior
a 15 (quinze) dias;
XIV - gratificação de férias não inferior a 1/3 (um terço)
dos vencimentos, após 1 (um) ano de exercício na carreira.

§ I Q - Aplicam-se aos membros do Ministério Público os
direitos sociais previstos no art. 7, VIII, XII, XVII,
XVIII e XIX, da Constituição Federal, e art. 31, 1, II e
III, da Constituição Estadual.
f 2Q - Constitui parcela dos vencimentos, para todos os

efeitos, a verba de representação de Ministério Público.
- As vantagens previstas nos incisos II e X serão

devidas durante o período em que o membro do Ministério
Público residir na comarca e sobre elas não incidirá outra,

4Q - Equipara-se, para efeito de percepção do auxilio-
funeral, o companheiro ao cônjuge -

Seção II
Dos Direitos
Subseção 1

Disposições Preliminares
Art. 120 - Além dos vencimentos e das vantagens de que
trata a seção anterior, asseguram-se aos membros do
Ministério Público os seguintes direitos:

- férias e férias-prêmio;
II - licenças e afastamentos;
III - aposentadoria.
Parágrafo único - Ato do Procurador-Geral de Justiça

disciplinará o gozo dos direitos previstos nesta lei.
Art. 121 - São considerados como de efetivo exercício, para
todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias
em que o membro do Ministério Público estiver afastado de
suas funções em razão de:

- licença prevista nesta lei;
II - férias;
III - cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no

Pais ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, na
forma prevista no art. 33, X, mediante prévia autorização do
Conselho Superior do Ministério Público;
IV - período de trânsito;
V - disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em
caso de afastamento decorrente de punição;
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VI - designação do Procurador-Geral de Justiça para:
a) realização de atividade de relevância para a
instituição;
b) direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

do Ministério Público;
VII - exercido de cargo ou função de direção de associação
representativa de classe, na forma desta lei;
VIII - outras hipóteses definidas em lei.

Subseção II
Das Férias

Art. 122 - O direito a férias coletivas e individuais dos
membros do Ministério Público será igual ao dos magistrados.

lg - O membro do Ministério Público que integrar a escala
de plantão forense terá direito a férias individuais.

- O membro do Ministério Público integrará, quando
necessário, a escala de plantão forense no primeiro ano de
exercido na carreira.
# 3g - Decorrido o período mencionado no parágrafo

anterior, é assegurado ao membro do Ministério Público o
gozo de férias individuais correspondentes aos meses de
plantão forense.

- O Promotor de Justiça Substituto designado para a
escala de plantão forense não fará jus a diárias.
Art. 123 - O Procurador-Geral de Justiça poderá, por
necessidade de serviço, suspender ou indeferir férias de
qualquer natureza, ressalvado o gozo oportuno.

lg - As férias não poderão ser fracionadas ou acumuladas
por periodo superior a 2 (dois) meses, salvo na hipótese
prevista no "caput" deste artigo.

- O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao
Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, aos
ocupantes de cargos de confiança e aos membros da
instituição que exerçam as funções previstas no art. 137, 1.
Art. 124 - A gratificação a que se refere o art. 119, XIV

será percebida nos meses de janeiro e julho de cada ano.
Art. 125 - O membro do Ministério Público, para entrar em
gozo de férias individuais, deverá apresentar declaração de
regularidade de serviço e informar à Procuradoria-Geral de
Justiça o local onde possa ser encontrado, sob pena de
indeferimento.
Parágrafo único - Constatada a ausência de regularidade do
serviço afeto ao membro do Ministério Público, o gozo de
férias individuais será Imediatamente suspenso por ato do
Procurador-Geral de Justiça, sem prejuizo das penalidades
cabíveis.
Art. 126 - Os membros do Ministério Público mencionados no

art. 123, § 2g, gozarão férias oportunamente.
Subseção III

Das Férias-Prêmio
Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada
decênio de exercicio no serviço público, será concedido,
mediante requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, o
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direito a férias-prêmio de 6 (seis) meses, com vencimentos e
vantagens Integrais do cargo.
Parágrafo único - 0 período de disponibilidade do membro do

Ministério Público não será computado para efeito de férias-
prémio.
Art. 128 - O disposto no art. 123, # lg, desta lei, não se
aplica ás férias-prêmio.
Art. 129 - As férias-prêmio poderão ser convertidas em
espécie ou ter contados em dobro, para efeito de
aposentadoria, os períodos não gozados.
Art. 130 - Ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes são
devidos os vencimentos e as vantagens correspondentes aos
períodos de férias-prêmio não gozados e não contados em
dobro, em caso de falecimento do membro do Ministério
Público.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput' deste
artigo, equipara-se o companheiro ao cônjuge.

Subseção IV
Da Ajuda de Custo

Art. 131 - Ao membro do Ministério Público que, em virtude
de promoção ou remoção compulsória, passar a residir em
outra comarca será concedida ajuda de custo para Indenização
das despesas de transporte e mudança, por via terrestre,
mediante comprovação da respectiva despesa e até o limite
correspondente a 1 (um) mês de vencimentos do cargo a ser
exercido, observados os critérios estabelecidos pela
Procuradoria-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O membro do Ministério Público que for
promovido na forma disposta no art. 177, § lg, não fará jus
á ajuda de custo prevista no "caput" deste artigo.

Subseção V
Das Diárias

Art. 132 - O membro do Ministério Público que se deslocar
temporariamente da sede da Procuradoria ou da Promotoria de
Justiça em razão de serviço e mediante designação terá
direito a diárias para indenização de despesas, cujos
critérios para concessão serão definidos por ato do
Procurador-Geral de Justiça.

1Q - A diária não será superior a 1/30 (um trinta avos)
dos vencimentos do cargo inicial da carreira.
f 2Q - O valor da diária poderá ser fixado em até o dobro
do previsto no parágrafo anterior, indenizadas as despesas
de transporte, quando se tratar de deslocamento para fora do
Estado.

Subseção VI
Das Licenças

Art. 133 - Conceder-se-á licença:
- para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença em pessoa da família;
rir - á gestante;
IV - por motivo de paternidade, por 5 (cinco) dias úteis;
V - em caráter especial
VI - para casamento, por 8 (oito) dias;
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VII - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge,
ascendente, descendente, Irmãos, sogros, noras e genros, por
8 (oito) dias;
VIII - em outros casos previstos em lei.

1 Q - As licenças previstas nos incisos IV, VI e VII deste
artigo dar-se-ão por comunicação ao Procurador-Geral de
Justiça, e as demais, mediante requerimento.
f 2Q - Não será concedida licença para o exercício de
função pública ou particular, salvo as exceções
expressamente previstas nesta lei.
Art. 134 - A licença para tratamento de saúde por prazo
superior a 30 (trinta) dias depende de inspeção por junta
médica oficial, até para o caso de prorrogação.

lo - A licença concedida dentro de 50 (sessenta) dias do
término da anterior é considerada prorrogação.

2 - O membro do Ministério Público que, no curso de 12
(doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento de
nova licença, houver se licenciado por período continuo ou
descontínuo de 3 (três) meses deverá submeter-se à
verificação de Invalidez.
# 3Q - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço,

o membro do Ministério Público será afastado de suas funções
e aposentado, ou, se considerado apto, reassumirá o cargo
Imediatamente ou ao término da licença.
Art. 135 - A licença por motivo de doença em pessoa da
família será concedida, com vencimentos integrais, pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
f l - A licença somente será concedida se a assistência
direta do membro do Ministério Público for indispensável e
não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo.

- A licença a que se refere o 'caput' deste artigo não
comporta prorrogação.

3Q - Considera-se, para o efeito deste artigo, como
pessoa da família, cônjuge, companheiro, ascendente,
descendente, irmãos, ou pessoa que viva sob a dependência
econômica do membro do Ministério Público ou mantenha com
este vinculo de parentesco civil ou afim.
Art. 136 - A licença à gestante será de 120 (cento e vinte)
dias, podendo iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na
hipótese de antecipação de parto ou prescrição médica.
§ l Q - A licença à gestante dar-se-á pelo prazo de 30
(trinta) dias nos casos de natimorto ou aborto, salvo
contra-indicação médica, aplicando-se, nesta hipótese, o
disposto no art. 134.

§ 2 - A licença prevista no parágrafo anterior dar-se-á
mediante comunicação ao Procurador-Geral de Justiça.
Art. 137 - A licença em caráter especial poderá ser

concedida nos seguintes casos:
- exercício de cargo de Presidente de entidade de classe,

bem como de cargo de direção com função que exija dedicação
exclusiva, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público;
II - freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e

estudos, no Pais ou no exterior, de duração máxima de 2
(dois) anos, observado o disposto no art. 33, X;



III - participação em congressos, seminários ou encontros
relacionados com o exercício da função, pelo prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo de vencimentos e
vantagens.

lg - A licença a que se refere o inciso 1 será remunerada
e perdurará até o término do mandato.

2g - A licença a que se refere o inciso II não será
concedida ao membro do Ministério Público em estágio
probatório, ou que esteja submetido a processo disciplinar
administrativo.
6 3g - A licença prevista no inciso II obriga à

apresentação de relatório circunstanciado sobre as
atividades desenvolvidas.
§ 4Q - O membro do Ministério Público perderá o tempo de
serviço correspondente à licença se não comprovar o
aproveitamento nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término
da atividade desempenhada, observado, ainda, o disposto no
art. 212, IV.

§ 5 - A exoneração do membro do Ministério Público que se
tenha licenciado das funções para o fim previsto no inciso
II deste artigo obriga ao ressarcimento dos valores
percebidos a titulo de vencimentos e vantagens no período
correspondente.

- Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior
quando decorrido mais de 1 (um) ano do retorno às normais
atribuições do cargo.
Art. 138 - O membro do Ministério Público licenciado não
pode exercer nenhuma de suas funções nem outra função
pública ou particular.

Subseção VII
Da Verificação de Incapacidades Física e Mental

ArU 139 - Em caso de fundados indícios de incapacidade
física ou mental de membro do Ministério Público, o Conselho
Superior do Ministério Público, de oficio, mediante
representação do Procurador-Geral de Justiça ou do
Corregedor-Geral do Ministério Público, determinará a
suspensão do exercício funcional daquele, sem prejuízo da
percepção de vencimentos e vantagens e da classificação na
lista de antigüidade.
Art. 140 - A incapacidade física ou mental averiguada por
junta médica oficial que tenha concluído pela
impossibilidade do exercício regular da função acarretará a
aposentadoria por invalidez do membro do Ministério Público.
Parágrafo único - Negada a incapacidade física ou mental, o

membro do Ministério Público reassumirá imediatamente o
exercício das funções.
Art. 141 - Os indícios a que se refere o art. 139 poderão
ser apurados em investigação sumária, aplicando-se o
disposto no art. 235. 1 e III.

Subseção VIII
Dos Afastamentos

Art. 142 - O membro do Ministério Público somente poderá
afastar-se do cargo para:

- exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer;
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II - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou seu
substituto imediato;
III - tratar de Interesses particulares, pelo prazo máximo

de 2 (dois) anos.

# l - O afastamento previsto nos incisos II e III
dependerá de aprovação, por maioria absoluta, do Conselho
Superior do Ministério Público.
f 2Q - Não será permitido o afastamento de membro do
Ministério Público submetido a processo disciplinar
administrativo, que esteja em estágio probatório ou que
reúna as condições previstas no art. 145.
# 3Q - O membro do Ministério Público afastado perderá sua

classificação na Procuradoria ou na Promotoria de Justiça no
caso previsto no inciso III.
# 4Q - O afastamento previsto no inciso II implicará a
percepção exclusiva dos vencimentos e das vantagens da
função pública a ser exercida.
§ 5Q - O afastamento previsto no inciso III não será
considerado como efetivo exercício e dar-se-á sem
vencimentos e vantagens.

6Q - Ressalvado o disposto nos incisos 1 e II, ao membro
do Ministério Público afastado é vedado o exercício de
função pública ou particular.

7g - O afastamento de membro do Ministério Público para
concorrer a cargo público eletivo dar-se-á sem prejuízo da
percepção de vencimentos e vantagens, salvo no caso de
eleição a se realizar em outro Estado da Federação.

Subseção IX
Do Tempo de Serviço

Art. 143 - A apuração do tempo de serviço para
aposentadoria será feita em dias, convertidos em anos, estes
considerados como de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias.

1Q - Realizada a conversão, os dias restantes, até 182
(cento e oitenta e dois), não serão computados,
arredondando-se para 1 (um) ano quando excederem este
número.

2g - O membro do Ministério Público que houver averbado
mais de 29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de serviço
terá arredondado o respectivo tempo para efeito exclusivo de
concessão de aposentadoria, antecipando-se-lhe, neste caso,
o anuênio e o adicional trintenário correspondentes.
Art. 144 - O tempo de serviços público e privado será
computado para os efeitos legais, salvo se concomitante.

- O tempo de serviço privado não será considerado para
a concessão de férias-prêmio e adicionais.

2 - A contagem de tempo de serviço poderá ser realizada
em procedimento administrativo interno, vedada a produção de
prova exclusivamente testemunhal.

- Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e
adicionais, o tempo de advocacia, incluído o de estagiário
de Direito, até o máximo de 15 (quinze) anos.

Subseção X
Da Aposentadoria



Art. 145 - O membro do Ministério Público será aposentado
com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou
aos 70 (setenta) anos de idade, e, facultativamente, aos 30
(trinta) anos de serviço, após 5 (cinco) anos de efetivo
exercido na carreira.
Art. 146 - Os proventos de aposentadoria, que
corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos a
qualquer titulo no serviço ativo, serão revistos sempre que
se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público
em atividade, na mesma proporção e data, estendendo-se,
ainda, aos inativos quaisquer beneficias ou vantagens
posteriormente concedidos àqueles, mesmo quando decorrentes
de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em
que se deu a aposentadoria ou da conversão de adicionais.

- Os proventos do membro do Ministério Público
aposentado serão pagos na mesma ocasião em que o forem os
vencimentos do membro em atividade, figurando em folha de
pagamento expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

2 - E assegurado ao membro do Ministério Público
afastar-se da atividade, a partir do protocolo do pedido de
aposentadoria, salvo na hipótese prevista no art. 210 ou
quando estiver em tramitação pedido de instauração de
processo disciplinar administrativo.

Subseção XI
Da Pensão por Morte

Art. 147 - A pensão por morte, igual à totalidade dos
vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em
atividade ou inatividade do Ministério Público, será
reajustada na mesma data e proporção daqueles, observado o
disposto no art. 150.
Parágrafo único - A pensão obrigatória não impedirá a
percepção dos beneficias decorrentes de contribuição
voluntária para qualquer entidade de previdência.
Art. 148 - A pensão por morte, prevista no artigo anterior,
será devida ao cônjuge sobrevivente e a filhos menores de 21
(vinte e um) anos do membro do Ministério Público.

l - Na falta dos beneficiários designados no caput"
deste artigo, a pensão será concedida aos genitores do
membro do Ministério Público, desde que comprovada
dependência econômica, inaptidão involuntária para o
trabalho, grave enfermidade ou senilidade.

- A pensão prevista no parágrafo anterior
corresponderá a 1/3 (um terço) dos valores previstos no art.
147.
Art. 149 - A pensão destinada ao cônjuge sobrevivente e a
filhos será devida àquele enquanto perdurar a sua viuvez e,
no caso de filhos matriculados em curso regular de nível
superior, estendida até a conclusão do curso, observado o
limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, extinguindo-se,
também, pela convolação de núpcias.

lg - A parcela destinada ao cônjuge sobrevivente
reverterá em beneficio dos filhos, em caso de morte ou
cessação da viuvez, observado o disposto no caput' deste
artigo.
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2 - A parcela dos filhos, quando extinta a condição de
beneficiários, reverterá em favor do cônjuge sobrevivente.
# 3Q - O limite de idade previsto neste artigo não se

aplica aos filhos permanentemente inválidos, de acordo com
laudo médico, ou aos legalmente incapazes.
Art. 150 - Ao cônjuge do casamento anterior, a quem o

membro do Ministério Público, por decisão judicial, prestava
alimentos, é assegurada a continuidade do encargo alimentar,
reduzido, se for o caso, a 1/3 (um terço) dos valores
previstos no art. 147.

l Q - O novo casamento ou o estabelecimento de relação de
natureza conjugal fixa e estável, devidamente comprovada,
implica a extinção automática do pensionamento.
f 2Q - Os valores remanescentes serão destinados aos demais
beneficiários, mesmo no caso de extinção da obrigação
alimentar prevista no "caput" deste artigo, observado o
disposto no art. 149.
Art. 151 - Ao cônjuge que, no caso de separação judicial ou
divórcio, era assistido economicamente pelo membro do
Ministério Público, independentemente de decisão judicial,
será concedida pensão correspondente a 1/3 (um terço) dos
valores previstos no art. 147, Bcaput, desde que comprovada
a inaptidão involuntária para o trabalho, a insuficiência de
recursos próprios para a subsistência, grave enfermidade ou
senilidade, observado, ainda, o disposto nos parágrafos do
artigo anterior.
Art. 152 - Os filhos havidos ou não da relação de
casamento, ou por adoção, para efeito da pensão por morte
disciplinada nesta subseção, concorrerão em igualdade de
condições com o cônjuge, garantindo-se aos beneficiários
parcelas individuais isonômicas.
Parágrafo único - Aplica-se a isonomia disciplinada neste

artigo em caso de concurso de beneficiários reconhecidos
nesta lei, salvo se resultar em majoração das parcelas
previstas nos arts. 148, 2, 150 e 151, as quais serão
reduzidas, se for o caso.
Art. 153 - O disposto no 2g do art. 149 não se aplica aos
beneficiários a que se refere o 'caput" do art. 150 e o do
151.
Art. 154 - Não será concedida pensão por morte aos
beneficiários a que se referem os arts. 148, l, 160 e
151, se, à data do óbito do membro do Ministério Público, os
beneficiários já perceberem verba previdenciária de qualquer
natureza.
Art. 155 - Até a conclusão de curso universitário,
implemento da idade ou convolação de núpcias pelos filhos,
os valores da pensão por morte serão administrados pelo
respectivo genitor.
Art. 156 - A pensão por morte será concedida por ato do

Procurador-Geral de Justiça, procedendo-se, se for o caso, a
justificação administrativa.
Art. 167 - Para os fins desta subseção, equipara-se, para
concessão, alteração ou cassação da pensão por morte, o
companheiro ao cônjuge.
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Capitulo VIII
Da Carreira

Seção 1
Do Concurso de Ingresso

Art. 158 - O ingresso na carreira do Ministério Público, no
cargo de Promotor de Justiça Substituto, dar-se-á mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos.
§ 1Q - O concurso será organizado e realizado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil.

§ 2Q - O concurso terá validade de 2 (dois) anos contados
da homologação, prorrogável por igual período.
§ 3 - E obrigatória a abertura do concurso de ingresso

quando o número de vagas atingir 1/5 (um quinto) dos cargos
Iniciais da carreira.
§ 4Q - A abertura do concurso será determinada pelo
Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto no art.
33. XI, por meio de edital publicado 3 (três) vezes no órgão
oficial do Estado, no qual deverão constar o prazo de
inscrição de 30 (trinta) dias, o número de vagas existentes
e outros requisitos previstos nesta lei e no regulamento
para o provimento do cargo.
Art. 159 - São requisitos para o ingresso na carreira do
Ministério Público, entre outros constantes no regulamento
do concurso;

- ser brasileiro;
II - ter concluído curso de bacharelado em Direito há 1
(um) ano, no mínimo, em escola oficial ou reconhecida,
observado o disposto no art. 101, §
III - estar quite com o serviço militar e com as obrigações

eleitorais;
IV - estar em gozo dos direitos políticos;
V - ser detentor de comprovada idoneidade moral, no ãmbito
pessoal, profissional e familiar, sem prejuízo do disposto
no art. 80;
VI - apresentar higidez física e mental, atestada por

médicos oficiais;
VII - ter satisfeito os demais requisitos previstos no

edital e no regulamento do concurso.

§ l Q - O prazo previsto no inciso II não se aplica a
funcionário público aprovado em concurso público de provas e
títulos ou a este equiparado por força de lei.
§ 2Q - O candidato aprovado nas provas escritas somente
será admitido ás provas orais após realização de exame
psicotécnico vocacional, elaborado por instituição pública
ou por entidade particular registrada no Conselho Regional
de Psicologia, o qual servirá de subsidio para o julgamento
final, sem prejuízo de entrevista pessoal com os Integrantes
da comissão examinadora do concurso.
Art. 160 - Salvo motivo justificado, o prazo máximo para
conclusão do concurso é de 90 (noventa) dias úteis contados
do encerramento das inscrições.
Art. 161 - Observados os requisitos previstos nesta lei, o
concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será,
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ainda, disciplinado em regulamento especifico, aprovado pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

Seção II
Da Nomeação, da Posse e do Exercício

Art. 162 - O Procurador-Geral de Justiça nomeará, observada
a ordem de classificação no concurso, tantos candidatos
aprovados quantas forem as vagas existentes.
Art. 163 - O candidato aprovado no concurso de Ingresso na
carreira será nomeado para o cargo de Promotor de Justiça
Substituto, com as prerrogativas, vedações, vencimentos e
vantagens do Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
independentemente da entrância onde exerça suas atribuições.
Parágrafo único - O candidato nomeado deverá apresentar, no

ato de sua posse, declaração de bens relativa aos 2 (dois)
últimos exercícios fiscais e prestar compromisso de
desempenhar, com retidão, as funções do cargo e de cumprir a
Constituição e as leis.
Art. 164 - Após a nomeação, os candidatos serão empossados,

com imediato exercício, perante a Câmara de Procuradores de
Justiça, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
§ l Q - O candidato nomeado que não comparecer à posse no
prazo previsto no caput" deste artigo deverá ser empossado
e entrar em exercício nos 10 (dez) dias úteis subseqüentes à
nomeação, na forma disposta no art. 39, XXI.

f 2Q - Caso a posse não ocorra dentro dos prazos previstos,
por ausência do nomeado, será decretada automaticamente a
perda do cargo em ato do Procurador-Geral de Justiça.
# 3Q - O candidato remanescente que pretender nomeação

deverá requerê-la até a data da homologação do concurso
subseqüente, apresentando os documentos a que se refere o
art. 159, IV, V e VI.

- Não requerida a nomeação no prazo estabelecido no
parágrafo anterior, o candidato decairá do direito-

Seção III
Do Estágio de Orientação e Preparação

ArU 165 - Apósentrar em exercício, o Promotor de Justiça
Substituto ficará à disposição do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional pelo período mínimo de 30 (trinta)
dias, para estágio de orientação e preparação
Parágrafo único - Durante o estágio a que se refere este
artigo, o Promotor de Justiça Substituto poderá ser
designado para o exercício das atribuições do cargo.
Art. 166 - Ao assumir suas funções na Promotoria de Justiça

para a qual foi designado, o Promotor de Justiça Substituto
fará imediata comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério
Público, acompanhada de declaração sobre a situação dos
serviços que lhe forem afetos.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput' deste
artigo em caso de nova designação do Promotor de Justiça
Substituto.
Art. 167 - Para todos os efeitos legais, o período de
estágio probatório compreende o de orientação e preparação.
Art. 168 - Em caso de aproveitamento Insuficiente no
estágio de orientação e preparação, o Promotor de Justiça
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Substituto permanecerá, pelo prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, à disposição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional para aprimoramento, podendo seu diretor, a
qualquer tempo, de oficio ou mediante provocação do corpo
docente, impugnar a permanência na carreira à Corregedoria-
Geral do Ministério Público.

lQ - A impugnação será fundamentada e instruída com os
documentos referentes ao desempenho insatisfatório.
f 2Q - O Corregedor-Geral do Ministério Público,

motivadamente, submeterá a impugnação à apreciação do
Conselho Superior do Ministério Público, observado o
disposto nos arts. 33, VI, e 173, fl 2, 3Q e 4Q.

3g - Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério
Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta
lei.

Seção IV
Do Vitaliciamento

Art. 169 - Os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercício
na carreira são considerados de estágio probatório, durante
os quais será examinada pelo Conselho Superior do Ministério
Público, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional a
conveniência da permanência na carreira e do vitaliciamento
do membro da instituição, observados os seguintes
requisitos:

- idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e
familiar;
II - conduta pública e particular compatível com a

dignidade do cargo;
III - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e

funções do cargo;
IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho

de suas funções;
V - presteza e segurança nas manifestações processuais;
VI - referências em razão da atuação funcional
VII - publicação de livros, teses, estudos e artigos
jurídicos, inclusive de premiação obtida;
VIII - atuação em Promotoria de Justiça que apresente
dificuldade ao exercício das atribuições;
IX - contribuição á melhoria dos serviços da instituição e

da Promotoria de Justiça;
X - integração comunitária no que estiver afeto às
atribuições do cargo;
XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

§ l Q - Durante o biênio a que se refere este artigo, a
atuação do membro do Ministério Público será, ainda,
acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral do Ministério
Público, por meio de inspeções, correições, análise de
trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance.

- A permanência na carreira e o vitaliciamento do
membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho
Superior do Ministério Público, na forma desta lei.

Subseção 1
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Do Acompanhamento do Estágio Probatório
Art. 170 - O Corregedor-Geral do Ministério Público, para
os fins do disposto no art. 169, lg, decorrido o prazo
previsto no art. 165, designará, no mínimo, 1 (um)
Procurador de Justiça e 1 (um) Promotor de Justiça de
entrância especial para acompanhamento e avaliação
individual de estágio probatório do membro do Ministério
Público.
Art. 171 - O membro do Ministério Público deverá encaminhar
à Corregedoria-Geral do Ministério Público relatórios
trimestrais de atividades, instruidos com até 10 (dez)
trabalhos, abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma
que dispuser o regulamento respectivo.

lg - O Corregedor-Geral do Ministério Público, o
Procurador de Justiça e o Promotor de Justiça designados na
forma determinada pelo art. 170 poderão requisitar ao membro
do Ministério Público em estágio probatório cópias de
trabalhos referidos nos relatórios trimestrais e não
encaminhados.
§ 2Q - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, a

qualquer tempo, de oficio ou mediante provocação dos membros
do Ministério Público referidos no parágrafo anterior,
impugnar, fundamentadamente, a permanência do Promotor de
Justiça na carreira, observado o disposto nos arts. 33, VI,
e 173, 2g, 3Q e 4g.
# 3g - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior do

Ministério Público, o Promotor de Justiça será exonerado por
ato do Procurador-Geral de Justiça, cabendo da decisão
recurso á Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo de
5(cinco) dias.

- Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério
Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta
lei.

- Não sendo impugnado o estágio probatório, o
Procurador de Justiça e o Promotor de Justiça designados
poderão sugerir ao Corregedor-Geral do Ministério Público,
até o quarto mês que antecede o vitaliciamento, a
confirmação do membro do Ministério Público na carreira,
servindo a manifestação como subsidio ao Conselheiro
designado.
Art. 172 - Fica suspenso, até definitivo julgamento, o

período de vitaliciamento do membro do Ministério Público no
caso de impugnação à sua permanência na carreira.

Subseção II
Da Confirmação na Carreira

Art. 173 - A conveniência da confirmação na carreira do
membro do Ministério Público em estágio probatório será
examinada por Integrante do Conselho Superior do Ministério
Público, designado mediante distribuição dos relatórios.
# lg - O Conselheiro designado deverá, até o primeiro dia
útil do trimestre que antecede o vitaliclamento, em
exposição fundamentada e instruída com os documentos
necessários, propor ou não a confirmação na carreira do
membro do Ministério Público em estágio probatório.
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4 2g - Impugnado o vitaliciamento. o Conselho Superior do

Ministério Público ouvirá, no prazo de 5 (cinco) dias, o
Promotor de Justiça interessado.
f 3Q - O Conselho Superior do Ministério Público, na
primeira reunião subseqüente, decidirá acerca da proposta,
pelo voto de 2/3 -(dois terços) de seus membros, cabendo da
decisão recurso á Câmara de Procuradores de Justiça, no
prazo de 5 (cinco) dias.

4g - A intimação do interessado far-se-á por meio de
publicação no órgão oficial do Estado.
Art. 174 - Ficam suspensos, automaticamente, até definitivo
julgamento, o exercício funcional e o período de
-vitaliciamento do membro do Ministério Público, quando
houver impugnação pelo Conselheiro designado.

lg - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do
membro do Ministério Público em estágio probatório,
suspende-se, automaticamente, o período de vitaliciamento,
até definitivo julgamento pelo Conselho Superior do
Ministério Público.

- O tempo de suspensão do exercício funcional será
contado para todos os efeitos legais em caso de
vital iciamento.
Art. 175 - Durante o período de estágio probatório, será
aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral,
pessoal, profissional e familiar do membro do Ministério
Público, valendo as conclusões como subsídio à decisão do
Conselho Superior do Ministério Público.

Seção V
Da Vacância e das

Formas de Provimento Derivado
Subseção 1

Disposições Preliminares
Art. 176 - Na existência de vaga a ser provida, o Conselho

Superior do Ministério Público, por meio de seu Presidente,
fará publicar, no órgão oficial, edital de inscrição dos
candidatos,

lg - O regimento interno do Conselho Superior do
Ministério Público disciplinará os requisitos do edital de
promoção ou remoção e os critérios de votação, observado o
disposto nesta lei.

 

2 - A data da abertura da vaga, para efeito de
determinação do critério de provimento, será:

- a do falecimento do membro do Ministério Público;
II - a da publicação do ato de aposentadoria ou de

exoneração do membro do Ministério Público;
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo,

a remoção compulsória ou a que decretar a disponibilidade na
forma prevista no art. 104;
IV - a da publicação do ato que decretar a disponibilidade

compulsória, na forma prevista no art. 216;
V - aquela em que o membro do Ministério Público, promovido
ou removido, assumir as funções do outro cargo.

 

§ 3 - Havendo simultaneidade na data da ocorrência da
vaga, a precedência de abertura será determinada pela ordem
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alfabética das Procuradorias ou Promotorias de Justiça e, em
ordem numérica, no caso de vacância de Promotorias de
Justiça da mesma comarca ou Procuradorias de Justiça.

Subseção II
Da Promoção

Art. 177 - As promoções serão voluntárias e far-se-ão
alternadamente, por antigüidade e merecimento, de uma para
outra entrância, ou da entrância mais elevada para o cargo
de Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o
disposto no art. 93, III e IV, da Constituição Federal,
observando-se, ainda, os seguintes critérios:

- operosidade, assiduidade e dedicação no exercido do
cargo;
II - presteza e segurança nas manifestações processuais;
III - conduta pública e particular ilibada;
IV - conceito funcional constante em assentamentos da
instituição ou apurado em inspeções, correições e
Informações idôneas;
V - referências em razão da atuação funcional
VI - freqüência a cursos, seminários, encontros e outras
atividades similares de aprimoramento cultural;
VII - publicação de livros, teses, estudos e artigos
jurídicos, inclusive premiação obtida;
VIII - atuação em Promotoria de Justiça que apresente

dificuldade ao exercício das atribuições;
IX - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e

da Promotoria de Justiça;
X - número de vezes que tenha participado de listas de

promoção.

i Q - Ao membro do Ministério Público que permanecer na
comarca elevada de entrância é assegurado, se promovido, o
direito de retornar àquela, por remoção, desde que o
requeira antes de findo o prazo para assunção de exercício
na Promotoria de Justiça da comarca para a qual foi
promovido.
f 2Q - A remoção, neste caso, dar-se-á por ato do
Procurador-Geral de Justiça, independentemente da expedição
de edital.
§ 3Q - Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores,
será mantido o critério de provimento para a Promotoria de
Justiça da qual o membro do Ministério Público foi
promovido.
§ 4Q - A elevação ou rebaixamento da comarca não altera a

situação funcional ou de vencimento do titular da Promotoria
de Justiça correspondente.
Art. 178 - Sob pena de indeferimento, a inscrição para
promoção por antigüidade ou merecimento será instruída com:

- prova de residência na comarca, se titular;
II - declaração de regularidade de serviço, esclarecendo os

motivos de atraso a que não houver dado causa;
III - informações sobre a próxima sessão do Tribunal do
Júri e sobre outros feitos cujo andamento reclame
prioridade.



;;fl
lg - A declaração referida no inciso II não exclui a

possibilidade de averiguação, pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público, das informações prestadas, inclusive por
recomendação do Conselho Superior do Ministério Público,
sobrestando-se, nesse caso, a respectiva lista.

- Constatada a irregularidade de serviço, será
recusada a promoção do membro do Ministério Público ou
revogado o ato que a concedeu, sem prejuízo das penalidades
cabiveis.

3g - A renúncia à inscrição somente será admitida até os
3 (três) dias anteriores à elaboração das listas.

4g - No prazo correspondente à entrada em exercício, é
facultada a renúncia à promoção, ficando o membro do
Ministério Público impedido, nesse caso, de concorrer a nova
promoção pelo período de 1 (um) ano.

- A renúncia à promoção implica a manutenção do
critério de preenchimento da vaga recusada.
f 6Q - Ao entrar em exercício na Promotoria ou na
Procuradoria de Justiça para a qual foi promovido ou
removido, o membro do Ministério Público deverá encaminhar à
Corregedoria-Geral do Ministério Público declaração acerca
da regularidade de serviço afeto ao cargo assumido-
Art. 179 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores,
somente poderão ser promovidos a Procurador de Justiça os
membros do Ministério Público que, nos 2 (dois) anos
anteriores à inscrição, tenham freqüentado, com
aproveitamento, curso de aprimoramento funcional para o
exercício de atribuições na 2a instância, realizado pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
Parágrafo único - O curso referido no caput" deste artigo
poderá ser realizado no período de férias coletivas e não
dispensa o membro do Ministério Público do exercício de suas
normais atribuições.
Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou
removido entrará em exercício no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

lg - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar o
membro do Ministério Público promovido ou removido
voluntariamente para, no período de trânsito, que ficará
suspenso, exercer suas atribuições na Promotoria de Justiça
em que encerrou o exercício, visando assegurar a
continuidade do serviço.
f 2Q - Finda a designação prevista no parágrafo anterior,
será restituído ao membro do Ministério Público o período de
trânsito remanescente.

3o - Será considerado promovido o membro do Ministério
Público que falecer no período de trânsito.
Art. 181 - A promoção por antigüidade ou merecimento
pressupõe, além da observância dos critérios previstos no
art. 177, o desempenho eficaz das funções previstas na
Constituição Federal, na Constituição Estadual, nesta lei e
em outras leis.
Parágrafo único - Para efeito de promoção, por antigüidade

ou merecimento, do Promotor de Justiça em estágio
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probatório, somente serão consideradas preenchidas as
condições previstas no 'ca put deste artigo e no art. 169
se, até o trimestre que anteceder o vitaliciamento, não
houver impugnação, e se o Conselheiro designado propuser a
confirmação na carreira.
Art. 182 - Para cada vaga destinada ao preenchimento por
promoção ou remoção, expedir-se-á edital correspondente,
exceto no caso previsto no art. 177. j
Art. 183 - A remoção precede a promoção, salvo no caso de

provimento pelo critério de antigüidade.
Parágrafo único - A vaga decorrente de remoção será

provida, obrigatoriamente, por promoção.
Art. 184 - Não poderá concorrer a promoção, por antigüidade

ou merecimento, o membro do Ministério Público:
- em disponibilidade cautelar ou decorrente de punição;

II - que tenha sofrido penalidade disciplinar nos 12 (doze)
meses anteriores à formação da respectiva lista ou esteja
submetido a processo disciplinar administrativo;
III - que esteja respondendo a ação penal por infração cuja

sanção cominada seja de reclusão ou que esteja cumprindo
pena imposta;
IV - afastado do exercício das funções nos últimos 2 (dois)

anos, ressalvado o disposto nos arts. 133 e 137
Subseção III
Da Antigüidade

Art. 185 - A antigüidade será determinada pelo efetivo
exercício, observado o disposto nos arts. 121, V, e 142, §
5Q.
Parágrafo único - Em caso de empate na antigüidade, terá

preferência, sucessivamente:
- o mais antigo na carreira do Ministério Público;

II - o mais antigo na entrância anterior;
III - o que tiver obtido melhor classificação no concurso

de ingresso na carreira;
IV - o mais idoso;
V - o que tiver maior número de filhos;
VI - o mais antigo no serviço público estadual.
Art. 186 - Na promoção por antigüidade, o Conselho Superior
do Ministério Público somente poderá recusar o candidato
mais antigo pelo voto oral e motivado de 2/3 (dois terços)
de seus integrantes.

1Q - No caso da recusa prevista no "caput' deste artigo,
será suspensa a indicação de promoção por antlgúidade.

- O candidato recusado poderá, no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data da sessão de julgamento, Interpor,
fundamentadamente, o recurso previsto no art. 24. VII, 'd'•.
f 3Q - Interposto o recurso mencionado no parágrafo
anterior, a indicação de promoção por antigüidade será
sobrestada até a decisão da Câmara de Procuradores de
Justiça.

Subseção IV
Do Merecimento

Art. 187 - A promoção por merecimento pressupõe ter o
Promotor de Justiça 2 (dois) anos de exercício na respectiva
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entrância e integrar a primeira quinta parte da lista de
antigüidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem
aceite o lugar vago ou quando o número limitado de membros
do Ministério Público inviabilizar a formação de lista
tríplice, observado, ainda, o disposto nas subseções Ir e
III desta seção.
Art. 188 - Para a promoção por merecimento, o Conselho
Superior do Ministério Público organizará lista triplice,
sempre que possivel -
Art. 189 - A lista de merecimento resultará dos 3 (três)
nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos,
procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas
forem necessárias, examinando-se em primeiro lugar os nomes
remanescentes de lista anterior.
Art. 190 - E obrigatória a promoção de Promotor de Justiça
que figure por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco)
alternadas em lista de merecimento, aplicando-se, em caso de
empate, o disposto no art. 185, parágrafo único-
Art. 191 - Não sendo o caso de promoção obrigatória, a

escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado,
considerada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso
de empate, o disposto no art. 185, parágrafo único.

Subseção V
Da Remoção Voluntária

Art. 192 - A remoção voluntária, por antigüidade ou
merecimento, somente será deferida após 1 (um) ano de
exercicio na Promotoria de Justiça, mediante indicação do
Conselho Superior do Ministério Público.
Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" deste

artigo à remoção voluntária ocorrida na mesma comarca e nas
hipóteses relacionadas nos arts. 53, f 2g, e 177, lg.
Art. 193 - Aplica-se â remoção voluntária o disposto nas

subseções II, III e IV desta seção.
Art. 194 - Em caso de remoção voluntária, o membro do

Ministério Público ficará impedido de concorrer á promoção,
por antigúidade ou merecimento, pelo prazo de 1 (um) ano.

Subseção VI
Da Remoção por Permuta

Art. 195 - Será permitida a remoção por permuta entre
membros do Ministério Público da mesma entrãncia ou
instância em razão de conveniência de serviço mediante
requerimento escrito e fundamentado, formulado por ambos os
pretendentes.
Parágrafo único - A remoção por permuta, que pressupõe a
regularidade de serviço, não confere direito a ajuda de
custo e somente poderá ser renovada após o decurso de 2
(dois) anos da remoção anterior, exceto na hipótese prevista
no art. 53, f
Art. 196 - Presume-se inconveniente ao serviço a remoção
mediante permuta quando um dos permutantes estiver às
vésperas de aposentadoria, exoneração do cargo a pedido,
promoção por antigüidade ou merecimento.
Parágrafo único - O Conselho Superior do Ministério Público
revogará, obrigatoriamente, a remoção por permuta se, por
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qualquer motivo, não se verificar a conveniência do serviço
indicada pelos permutantes, sem prejuízo de penalidade
disciplinar.
Art. 197 - Aplica-se ã remoção por permuta o disposto nos
arts. 192, parágrafo único, e 194.

Subseção VII
Da Reintegração

Art. 198 - A reintegração, decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, é o retorno do membro do Ministério
Público ao cargo, com direito á contagem do tempo de serviço
e aos vencimentos e ás vantagens não percebidos em razão do
afastamento, atualizados monetariamente.

lg - Achando-se provido ou extinto o cargo no qual será
reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante
passará à disponibilidade até posterior aproveitamento.
# 2 - O membro do Ministério Público reintegrado será
submetido a Inspeção médica por junta oficial e, se
considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com
os vencimentos e as vantagens a que teria direito se
efetivada a reintegração.

Subseção VIII
Do Aproveitamento

Art. 199 - O aproveitamento é o retorno do membro do
Ministério Público em disponibilidade ao exercício
funcional
§ lg - O membro do Ministério Público será aproveitado no
órgão de execução que ocupava quando posto em
disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entráncia
ou se for promovido.

- Ao retornar à atividade, será o membro do Ministério
Público submetido a inspeção médica e, se julgado incapaz,
será aposentado compulsoriamente, com os vencimentos e as
vantagens do cargo.

- O disposto neste artigo não se aplica à
disponibilidade decorrente de punição. -

Seção VI
Das Substituições

Art. 200 - Os membros do Ministério Público serão
substituídos automaticamente uns pelos outros, mediante
critérios fixados em ato do Procurador-Geral de Justiça.

lo - O substituído comunicará ao substituto e à
Corregedoria-Geral do Ministério Público o início do
exercício cumulativo de atribuições.

2g - Em caso de afastamento, licença, férias, remoção
compulsória, disponibilidade e verificação de incapacidade
física ou mental, o Procurador-Geral de Justiça designará
outro membro do Ministério Público para, em substituição,
exercer as funções do cargo.

- D integrante de órgão colegiado, em gozo de férias
individuais, será substituído pelo suplente.

Capitulo IX
Do Regime Disciplinar

Seção 1
Disposições Preliminares
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Art. 201 - Pelo exercicio irregular da função pública, o
membro do Ministério Público responde penal, civil e
administrativamente.
Art. 202 - A atividade funcional dos membros do Ministério
Público está sujeita a:

- inspeções permanentes e extraordinárias;
II - correições ordinárias e extraordinárias;
III - processo disciplinar administrativo.
Parágrafo único - Qualquer interessado poderá reclamar

junto aos órgãos da administração superior do Ministério
Público contra abusos, erros ou omissões de membros da
instituição, observado o disposto no art. 235, 1 e II.
Art. 203 - As inspeções permanentes serão exercidas pelos
Procuradores de Justiça, na forma prevista no art. 73.
Art. 204 - As inspeções extraordinárias serão realizadas

pela Corregedoria-Geral do Ministério Público,
independentemente de prévia designação.
Art. 205 - As correições ordinárias serão realizadas pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do
regimento interno, para verificar a regularidade do serviço,
a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o
cumprimento dos deveres do cargo e a conduta pública e
particular dos membros da instituição.
§ lQ - A Corregedoria-Geral do Ministério Público
realizará, anualmente, correições ordinárias em 1/3 (um
terço) das Promotorias de Justiça, no mínimo.
6 2Q - As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça

serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público
ou pelos Subcorregedores-Gerais, na forma do regimento
interno.
Art. 206 - As correições extraordinárias serão realizadas,
de oficio, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e
por determinação dos órgãos da administração superior do
Ministério Público.
Art. 207 - O processo disciplinar administrativo será
instaurado nos termos desta lei.

Seção II
Das Penalidades

Subseção 1
Disposições Preliminares

Art. 208 - Os membros do Ministério Público estão sujeitos
às seguintes penalidades, que constarão em seus assentos
funcionais:
I - advertência;
II - censura;
III - disponibilidade compulsória e cautelar;
IV - remoção compulsória;
V - exoneração.
Art. 209 - As penas disciplinares serão aplicadas
cumulativamente em caso de concurso de infrações, salvo
quando, em razão de reincidência, esta implicar sanção mais
grave.
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1g - Aplica-se a pena de advertência ás Infrações
disciplinares, previstas nesta lei, não punidas com sanção
especifica.

2g - A inobservância dos deveres do cargo, sem a
cominação de expressa penalidade, ensejará a inscrição de
nota desabonadora nos assentos funcionais do membro do
Ministério Público,

- A habitualidade de conduta nos casos previstos no
parágrafo anterior implicará pena de advertência, sem
prejuízo de sanção mais grave na hipótese de reincidência.
§ 4o - Os antecedentes do infrator e os danos acarretados
ao serviço ou à instituição serão considerados para
aplicação de penalidade, salvo se o fato imputado configurar
expressa infração disciplinar.
Art. 210 - O membro do Ministério Público que praticar
infração punível com censura ou disponibilidade compulsória
não poderá aposentar-se até o trânsito em julgado do
procedimento disciplinar administrativo, salvo por
implemento de idade.

Subseção II
Da Pena de Advertência

Art. 211 - A pena de advertência será aplicada nos
seguintes casos:

- negligência no exercício da função;
II - inobservância das determinações e das instruções de
caráter administrativo expedidas pelos órgãos da
administração superior do Ministério Público;
III - prática de ato reprovável;
IV - utilização indevida das prerrogativas do cargo;
V - descumprimento do disposto no art. 110, IV, V, X, XI,

XII, XIII, XVII, XVIII, xix, XX, xxiii, xxiv, xxvi e XXXII;
VI - constatação de irregularidade em serviço afeto ao

membro do Ministério Público, na forma prevista no art. 125,
parágrafo único;
VII - afastamento injustificado do exercício das funções ou
do local onde o membro do Ministério Público exerça suas
atribuições;
VIII - desatendimento das convocações expedidas na forma

determinada pelos arts. 18, LXI. e 39, XXVI.
Parágrafo único - A advertência será feita pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público e, supletivamente, pelo
Procurador-Geral de Justiça, por escrito e de forma
reservada.

Subseção III
Da Pena de Censura

Art. 212 - A pena de censura será aplicada em caso de
reincidência em Infração punível com pena de advertência e
nas seguintes hipóteses:

- conduta incompatível com a dignidade do cargo, nos
casos definidos no art. 110, II, III e XVI;
II - procedimento funcional incompatível com o desempenho

das atribuições do cargo;
III - acumulação indevida de funções, ressalvado o disposto

no art. 111, IV, e parágrafo único;



IV - descumprimento do disposto no art. 137, f 3Q.
Art. 213 - Â pena de censura será aplicada pessoalmente
pelo Procurador-Geral de Justiça em sessão pública do
Conselho Superior do Ministério Público.

Subseção IV
Da Remoção Compulsória

Art. 214 - Á remoção compulsória de membro do Ministério
Público, fundamentada em motivo de interesse público, será
determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público,
por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, em sessão
secreta.
Art. 215 - Sem prejuízo da verificação em outros casos,
será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse
público determinador da remoção compulsória nas seguintes
hipóteses:

- reincidência em infração punível com pena de censura;
II - exposição de membro do Ministério Público a risco de
descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da
instituição;
III - recusa, por membro do Ministério Público, de

atendimento ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-
Geral do Ministério Público quando em visita, inspeção ou
correição;
IV - descumprimento do disposto no art. 111, III, V e VI.
Art 216 - Decretada a remoção compulsória, o membro do

Ministério Público ficará em disponibilidade, com vedações,
vencimentos e vantagens do cargo, até oportuna designação do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - A vaga decorrente de remoção compulsória

será provida, obrigatoriamente, por promoção.
Art. 217 - A remoção compulsória impede a promoção, por

antigüidade ou merecimento, pelo prazo de 1 (um) ano.
Subseção V

Da Disponibilidade Compulsória
Art. 218 - A disponibilidade compulsória de membro do
Ministério Público, que perceberá vencimentos e vantagens
proporcionais ao tempo de serviço, será fundamentada em
motivo de interesse público e determinada pelo Conselho
Superior do Ministério Público, por voto de 2/3 (dois
terços) de seus integrantes, em sessão secreta.

l - Será observado o mínimo de 1/3 (um terço) dos
vencimentos e das vantagens do cargo se o membro do
Ministério Público, à data da determinação de
disponibilidade compulsória, possuir dependentes inscritos
na Procuradoria-Geral de Justiça.

- Consideram-se dependentes as pessoas referidas nos
arts. 148, 150, 151, 152 e 157.

4 3g - A vaga decorrente de disponibilidade compulsória
será, obrigatoriamente, provida por promoção.
Art. 219 - Sem prejuízo da verificação em outros casos,

será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse
público determinador da disponibilidade compulsória nas
seguintes hipóteses:

- grave omissão nos deveres do cargo;
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II - ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do
Ministério Público, resultem em perigo iminente ao prestigio
da instituição;
III - capacidade de trabalho reduzida, produtividade

escassa, atuação funcional comprometedora ou demonstração
superveniente de insuficientes conhecimentos jurídicos;
IV - induzimento dos órgãos da administração superior do

Ministério Público a erro, por meio reprovável;
V - inobservância da vedação prevista no art. 111, 1.
Art. 220 - Aplicam-se ao membro do Ministério Público em
disponibilidade compulsória o disposto no art. 127,
parágrafo único, e as vedações disciplinadas no art. 111.

Subseção VI
Da Disponibilidade Cautelar

Art. 221 - Será decretada, como providência cautelar e por
ato fundamentado do Procurador-Geral de Justiça, a
disponibilidade do membro do Ministério Público, quando
inconveniente o exercício das funções.
Parágrafo único - A disponibilidade prevista neste artigo

assegura ao membro do Ministério Público a percepção de
vencimentos e vantagens integrais do cargo.
Art. 222 - A disponibilidade cautelar, que terá duração
determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, pressupõe a
instauração de sindicância ou procedimento disciplinar
administrativo e não excederá o trânsito em julgado da
decisão proferida neste,

lg - Aplica-se o disposto no art. 221 às hipóteses
previstas nesta lei para a decretação de perda do cargo de
membro do Ministério Público.
# 2Q - No caso do parágrafo anterior, a disponibilidade
cautelar não excederá o trânsito em julgado da decisão
judicial.

Subseção VII
Da Exoneração

Art. 223 - O membro do Ministério Público que não goze da
garantia da vitaliciedade será exonerado por ato do
Procurador-Geral de Justiça após decisão da maioria absoluta
do Conselho Superior do Ministério Público, no caso de
cometimento das infrações disciplinadas nos arts. 212, 215 e
219, bem como nas hipóteses previstas no art. 103, l.
Parágrafo único - No caso de vitaliciamento do membro do

Ministério Público sem conclusão do procedimento disciplinar
administrativo, aplicar-se-á a penalidade prevista nesta lei
para a infração cometida.

Seção III
Da Reincidência

Art. 224 - Considera-se reincidente o membro do Ministério
Público que praticar nova infração antes de obtida a
reabilitação ou verificada a prescrição de falta funcional
anterior.
Art. 225 - Em caso de reincidência, contar-se-ão em dobro

os prazos prescricionais.
Seção IV

Da Prescrição



Art. 226 - Prescreverá:
- em 1 (um) ano a infração punível com advertência;

II - em 2 (dois) anos a infração punível com censura;
III - em 4 (quatro) anos a infração punível com

disponibilidade ou remoção compulsória.

l Q - A infração disciplinar punida em lei como crime terá
o prazo de prescrição deste.

2 - A Instauração de processo disciplinar administrativo
interrompe a prescrição.

3 - A verificação de incapacidade mental, no curso de
processo disciplinar administrativo, suspende a prescrição.

- A prescrição não terá curso durante o período de
estágio probatório.

Capítulo X
Do Processo Disciplinar Administrativo

Seção 1
Disposições Preliminares

Art. 227 - Para efeito de aplicação das penalidades
previstas nesta lei, o processo disciplinar administrativo
será dividido em sindicância e procedimento disciplinar
administrativo.
Art. 228 - O processo disciplinar administrativo será
conduzido por comissão composta de 3 (três) membros,
designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

- A comissão será constituída por Subcorregedores-
Gerais do Ministério Público, cabendo a Presidência ao mais
antigo na instância, em caso de processo disciplinar
administrativo instaurado contra Procurador de Justiça.
§ 2Q - Serão assegurados á comissão todos os meios
necessários ao desempenho de suas atribuições e
especialmente o exercício das prerrogativas previstas no
art. 67, r, "a", "b' e "d", e IX.
Art. 229 - Será determinada a suspensão do feito se, no
curso do processo disciplinar administrativo, houver
indícios de incapacidade mental do membro do Ministério
Público, aplicando-se o disposto nos arts. 139, 140 e 141 e
observado o previsto no art. 226, 3.
Art. 230 - Caberá das decisões condenatõrias proferidas em
processo disciplinar administrativo recurso à Câmara de
Procuradores de Justiça no prazo de 15 (quinze) dias
contados da intimação pessoal do membro do Ministério
Público ou de seu defensor-
Art. 231 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público
regulamentará o processo disciplinar administrativo,
atendido o disposto nesta lei.
Art. 232 - Aplicar-se-ã, subsidiariamente, ao processa
disciplinar administrativo o disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 233 - O disposto neste capitulo aplica-se, no que
couber, aos servidores do Ministério Público.

Seção II
Da Sindicância

Art. 234 - A sindicãncia, de caráter sigiloso, tem por
finalidade a aplicação da pena de advertência, mediante
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averiguação da conduta do membro do Ministério Público,
podendo instruir, quando for o caso, o procedimento
disciplinar administrativo.
Art. 235 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público, de
oficio, por provocação dos órgãos da administração superior
do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem
como por representação escrita ou reduzida a termo de
qualquer interessado, poderá instaurar sindicância,
atendidos os seguintes requisitos:

- qualificação do representante;
II - exposição dos fatos e Indicação das provas;
III - notificação pessoal do membro do Ministério Público

sobre os fatos a ele imputados, para defesa em 5 (cinco)
dias contados do efetivo recebimento;
IV - conclusão da sindicância no prazo máximo de 30
(trinta) dias, admitindo-se uma prorrogação;
V - plenitude de defesa.
Art. 236 - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá
determinar o arquivamento da representação se desatendidos
os requisitos do artigo anterior ou se ela for
manifestamente improcedente, dando-se ciência ao membro do
Ministério Público e ao Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá
avocar a representação se considerar insubsistentes os
motivos do arquivamento previsto no "caput deste artigo,
determinando a instauração da sindicância.
Art. 237 - A notificação do membro do Ministério Público
será feita mediante edital publicado no órgão oficial, com
prazo de 5 (cinco) dias, se ele estiver em lugar incerto,
Ignorado, inacessível ou se se furtar à realização do ato.
Art. 238 - A defesa poderá ser oferecida pessoalmente ou
por intermédio de defensor constituído-
Art. 239 - Em caso de revelia, a defesa será apresentada
por Procurador ou Promotor de Justiça, este da mais elevada
entrância, mediante designação do Presidente da comissão.
Art. 240 - Em qualquer fase da sindicância, o membro do
Ministério Público considerado revel poderá constituir
defensor ou assumir, pessoalmente, a defesa.
Art. 241 - A comissão, após colhidas as declarações do

membro do Ministério Público, salvo na hipótese prevista no
art. 239, determinará a oitiva de testemunhas arroladas, a
juntada de documentos indicados e a realização de outras
provas, nos 15 (quinze) dias subseqüentes á apresentação da
defesa.

l Q - A comissão poderá indeferir as provas reputadas
impertinentes ou meramente protelatórias.

- Concluída a instrução, o membro do Ministério
Público ou seu defensor, nos 5 (cinco) dias subseqüentes,
poderá oferecer alegações finais escritas.
f 3Q - A comissão, concluída a sindicância, apresentará
relatório conclusivo, encaminhando os autos ao Corregedor-
Geral do Ministério Público.
f 4Q - O Procurador-Geral de Justiça poderá avocar os autos

da sindicância se o Corregedor-Geral do Ministério Público,
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nos 30 (trinta) dias subseqüentes à apresentação do
relatório pela comissão, não proferir a decisão cabível.

s - O membro do Ministério Público ou seu defensor, este
no caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão
proferida.
Art. 242 - A comissão, a qualquer tempo e em exposição
motivada, poderá representar ao Corregedor-Geral do
Ministério Público pela conversão da sindicância em
procedimento disciplinar administrativo, havendo indícios de
infração mais grave.
Art. 243 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público
somente fornecerá certidões relativas á sindicância ao
membro do Ministério Público, ao seu defensor, ao
Procurador-Geral de Justiça, aos órgãos da administração
superior do Ministério Público ou, se for o caso, àquele que
tenha representado sobre o fato.

Seção III
Do Procedimento Disciplinar Administrativo

Art. 244 - O procedimento disciplinar administrativo será
instaurado para a aplicação das penalidades previstas nesta
lei, salvo a de advertência e para os fins previstos no art.
223.
Parágrafo único - O procedimento disciplinar administrativo

poderá ser instaurado para instruir a ação de decretação da
perda do cargo de membro do Ministério Público.
Art. 245 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público, de

oficio, por provocação dos órgãos da administração superior
do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça,
determinará a instauração do procedimento disciplinar
administrativo, observado o disposto no art. 235. 1, II e V.
Art. 246 - O membro do Ministério Público será notificado
pessoalmente dos fatos a ele imputados, para defesa em 10
(dez) dias contados do efetivo recebimento da notificação.

lQ - Aplica-se ao procedimento disciplinar administrativo
o disposto nos arts. 237, 238, 239, 240, 241, "caput' e fl
l Q, 2Q e SQ, e 243.

- O procedimento disciplinar administrativo será
concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, admitindo-
se uma prorrogação.
Art. 247 - A comissão, concluído o procedimento disciplinar
administrativo, apresentará relatório conclusivo,
encaminhando os autos ao Corregedor-Geral do Ministério
Público, para os fins do disposto no art. 39, IX.

Seção IV
Da Revisão e da Reabilitação

Subseção 1
Da Revisão

Art. 248 - A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão
do processo disciplinar administrativo, na forma determinada
pelo art. 24. IX, quando se aduzirem fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de provar a inocência do infrator
ou de justificar a imposição de pena disciplinar mais
benéfica.
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l - Â revisão será requerida pelo próprio interessado
ou, se falecido ou interdito, por cônjuge, companheiro,
ascendente, descendente ou irmão.
f 2Q - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito

o ato punitivo ou será, se for o caso, aplicada a pena
disciplinar adequada, restabelecendo-se os direitos
atingidos pela punição.

Subseção II
Da Reabilitação

ArU 249 - O membro do Ministério Público que houver sido
punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá
obter do Conselho Superior do Ministério Público o
cancelamento das respectivas notas nos assentos funcionais,
decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão
condenatória, salvo se reincidente,

Capítulo XI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 250 - O Ministério Público encaminhará ao Poder
Legislativo projeto de lei que ajuste as tabelas de
vencimentos de seus membros e servidores ao disposto nesta
lei.
Art. 251 - Ao membro ou servidor do Ministério Público é
vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo
grau civil.
Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os
fins do disposto neste artigo, a subordinação administrativa
direta ao membro do Ministério Público.
Art. 252 - Para exercer as funções junto à Justiça

Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República,
os membros do Ministério Público do Estado serão designados
pelo Procurador-Geral de Justiça.

- Não ocorrendo designação exclusivamente para os
serviços eleitorais, na forma prevista no "caput" deste
artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério
Público que oficie perante o juízo incumbido daqueles
serviços.

- Havendo impedimento ou recusa justificável, o
Procurador-Geral de Justiça designará o substituto.
Art. 253 - No âmbito do Ministério Público, para os fins do
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, ficam
estabelecidos como limite de remuneração os valores
percebidos em espécie, a qualquer titulo, pelo Procurador-
Geral de Justiça.
Art. 254 - Fica autorizado o Poder Executivo a dotar a
Procuradoria-Geral de Justiça de sede própria, com
instalações compatíveis com as suas necessidades e com a
relevãncia da instituição.
Art. 255 - A Associação Mineira do Ministério Público,
fundada em lQ de agosto de 1953, é reconhecida como entidade
de representação da classe.
# l Q - O Ministério Público poderá firmar convênios com a

associação de classe ou entidades congêneres e assemelhadas,
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objetivando a manutenção de serviços assistenciais e
culturais a seus membros e servidores.

2g - A Associação dos Servidores do Ministério Público,
fundada em 16 de março de 1993, é reconhecida como entidade
de representação de classe dos servidores do Ministério
Público, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 256 - O Ministério Público, sem prejuízo de outras
dependências, instalará as Promotorias de Justiça em salas
sob sua administração, integrantes do conjunto arquitetõnico
dos Fóruns.
Art. 257 - No conjunto arquitetônico dos Fóruns e dos
Tribunais, é obrigatória a inclusão de dependências
exclusivas do Ministério Público, em condições adequadas ao
exercício das funções da instituição, assegurando-se á
Procuradoria-Geral de Justiça vista prévia dos projetos de
construção e reforma dos prédios.
Parágrafo único - A modificação de destinação das
dependências, salas, gabinetes e locais de trabalho do
Ministério Público, em qualquer edifício pertencente ao
Estado, deve ser previamente autorizada pelo Procurador-
Geral de Justiça-
Art. 258 - O disposto nesta lei não se aplica aos
integrantes dos órgãos colegiados do Ministério Público,
quanto ás suas condições de elegibilidade e ao seu número,
até o término dos respectivos mandatos
Art. 259 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
poderá celebrar convênios ou manter outras formas de
cooperação técnica com entidades mantidas pela Associação
Mineira do Ministério Público, visando ao aprimoramento
cultural e profissional dos membros e dos servidores do
Ministério Público.
Art. 260 - Os membros do Ministério Público junto á Justiça
Militar e ao Tribunal de Contas integram o quadro único do
Ministério Público.
Art. 261 - Em cada Procuradoria e Promotoria de Justiça
servirá, pelo menos, 1 (um) membro do Ministério Público.
Art. 262 - As promoções na carreira do Ministério Público
serão precedidas da adequação da lista de antigüidade aos
critérios de desempate estabelecidos nesta lei.
Art. 263 - Os responsáveis pelo controle interno e externo
dos atos dos Poderes do Estado e de entidades das
administrações direta, indireta e fundacional, tomando
conhecimento de qualquer infração pena] ou ilícito civil
público, deles darão ciência ao Ministério Público, para os
fins do disposto no art. 73 da Constituição do Estado.
Art. 264 - Fica criada a medalha do mérito do Ministério
Público, cuja concessão será regulamentada em ato do
Procurador-Geral de Justiça. -
Art. 265 - A Procuradoria-Geral de Justiça publicará a
Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com
a finalidade de divulgar os trabalhos jurídicos de interesse
da instituição.
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Art. 266 - Além de espaço próprio, assegura-se ao
Ministério Público a Isenção de pagamento pela publicação de
seus atos, inclusive os administrativos, no órgão oficial do
Estado.
Art. 267 - Salvo disposição em contrário, os prazos
previstos nesta lei serão computados excluindo-se o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o
primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em
sábado, domingo, feriado ou em dia em que não haja
expediente na Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 268 - Em todo o Estado, servirão 50 (cinqüenta)
Promotores de Justiça Substitutos, com sede na Capital e
lotados na Procuradoria-Geral de Justiça, os quais exercerão
as suas funções em qualquer Promotoria de Justiça do Estado,
podendo tal número ser excedido se compensado com a
quantidade de vagas existentes nas diversas entrâncias.
Art. 269 - O quadro de carreira do Ministério Público é
integrado pelos cargos relacionados no anexo desta lei.
Art. 270 - Aos estagiários do Ministério Público com
investidura no cargo até o ano anterior à vigência desta
lei, aplica-se o disposto no art. 101, ig, desde que
preenchido o requisito do art. 96.
Art. 271 - Aplica-se ao Procurador-Geral de Justiça o
disposto na Lei ng 10.228, de 12 de julho de 1990.
Art. 272 - A Procuradoria-Geral de Justiça e os órgãos da
administração superior da instituição adaptarão seus atos
normativos aos preceitos desta lei, no prazo de 90 (noventa)
dias, contado de sua publicação.
Art. 273 - As atividades do Programa Estadual de Proteção
ao Consumidor ficam transferidas para o Ministério Público e
serão regulamentadas por ato do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 274 - Equipara-se a residência oficial o imóvel locado
para esse fim pelo poder público, em decorrência de lei
municipal, e destinado a membro do Ministério Público.
Art. 275 - A instalação de foros ou tribunais distritais ou
regionais e de novas comarcas importará na criação dos
correspondentes cargos do Ministério Público e serviços
auxiliares.
Parágrafo único - A proposta de criação de cargos e
serviços auxiliares será encaminhada à Assembléia
Legislativa no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Art. 276 - A pensão por morte de membro do Ministério
Público, anteriormente concedida, será adaptada aos
preceitos desta lei, no que concerne ao reconhecimento de
beneficiários, a requerimento do interessado.
Art. 277 - Aplica-se o disposto nesta lei ao processo
disciplinar administrativo em curso-
Art. 278 - Fica mantido o dia 11 de setembro como o Dia do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e comemora-se
o dia 14 de dezembro como o Dia Nacional do Ministério
Público.
Art. 279 - Aplicam-se ao Ministério Público do Estado,
subsidiarlamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da
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União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas
Gerais.
Art. 280 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente.
Art. 281 - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 282 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei nQ 8.222, de 2 de junho de 1982; e as Leis
Complementares nQs 18, de 22 de dezembro de 1988; 20. de 22
de julho de 1991; 22, de 8 de novembro de 1991, e 25, de 13
de novembro de 1992.

ANEXO
Quadro de Pessoal do Ministério Público

 

(a que se refere o art. 269 da Lei Complementar flQ de
de 1994.)

Cargos

Procurador de Justiça ......................100
Promotor de Justiça de Entrância Especial . 130
Promotor de Justiça de Entrância Final .....180
Promotor de Justiça de Entrância Intermediária 160
Promotor de Justiça de Entrância Inicial ... 125
Promotor de Justiça Substituto ..............50

II
A) Entrância Especial
Comarca de Belo Horizonte ..................130
8) Entrância Final
Comarca de Juiz de Fora .....................18
Comarca de Contagem .........................12
Comarcas de Governador Valadares, Uberaba
e Uberlãndia ................................10
Comarca de Montes Claros .....................8
Comarcas de Betim, Divinópolis, Ipatinga.
Poços de Caldas e Teófilo Otôni ..............6
Comarca de Barbacena .........................5
Comarcas de Araguari, Itulutaba, Pouso
Alegre, Sete Lagoas e Varginha ...............4
Comarcas de Caratinga, Cataguases, Conselheiro
Lafaiete, Coronel Fabriciano, Itabira, Itajubá, Lavras,
Manhuaçu, Muriaé, Passos, Patos de Minas,
Ponte Nova, São João del-Rei e Ubá ...........3
Comarcas de Alfenas, Formiga, Itaúna, João Monlevade, Nova
Lima,
Ouro Preto e São Sebastião do Paraiso ........2
Comarca de Oliveira ..........................1
C) Entrância Intermediária
Comarcas de Além Paraíba, Almenara, Araçual, Araxá,
Bocaiúva,
Campo Belo, Carangola. Congonhas, Curvelo, Diamantina,
Fruta],
Guaxupá, Janaúba, Januária, Lagoa Santa, Leopoldina,
Mantena,
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Nanuque, Paracatu, Pará de Minas, Patrocínio, Pedro
Leopoldo. -
Pirapora, Santa Luzia, Santos Dumont, São Francisco, São
Lourenço, Timóteo, Três Corações, Unai, Viçosa e Visconde
do Rio Branco ................................ 2
Nas 96 (noventa e seis) outras comarcas ..... . 1
D) Entrância Inicial
Em cada uma das 125 comarcas ................. 1
Promotores Substitutos ...................... 50
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.580/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.580193, do Deputado Milton SaIles,
que denomina Adolfo Engel a Rodovia MG-184, 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 ternos do art. 270, f lg, 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 Hp 1.580/93
Denomina Adolfo Engel a Rodovia MG-184
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Rodovia Adolfo Engel a Rodovia

MG-184.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.604193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.604/93, do Deputado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública a Associação
Comercial de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de
Fora, 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 art. 270, § lg, 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 Hp 1.604193
Declara de utilidade pública a Associação Comercial de Juiz

de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comercial de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de
Fora.
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Belo Horizonte, sábado, 27 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE AGOSTO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO - falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- As 14h16min. comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Sebastião Helvécio -
Elisa Alves - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Jaime Martins - Márcio
Miranda - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henrlques -
Wanderley Ávila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a reunião ordinária de
debates de amanhã, dia 26, às 9 horas.

ATA DA 374 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As onze horas do dia seis de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Célio de Oliveira, Antônio Pinheiro, Ermano Batista e Ivo
José, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião será secreta, nos termos do artigo 38,
parágrafo lg, combinado com o artigo 264 do Regimento
Interno, A Presidência suspende a reunião por cinco minutos
para que se possam retirar do recinto as pessoas estranhas
aos trabalhos, inclusive os servidores da Secretaria da
Assembléia.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Jorge Eduardo - Célio de

Oliveira - Antônio Pinheiro.
ATA DA 488 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dezesseis horas do dia seis de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Maria José Haueisen
(substituindo esta ao Deputado Antônio Fuzatto, por
Indicação da Liderança do PT), Dilzon Melo, Ermano Batista e
João Batista (substituindo este ao Deputado Alvaro Antônio,
por indicação da Liderança do PDT)_ Havendo número



regimental, o Presidente, Deputado Tarcislo Henriques,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dilzon Melo
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto
de Lei Complementar flQ 27/93 e ao Projeto de Lei n
2.016/94. do Tribunal de Justiça. Como o Projeto de Lei
Complementar não recebeu emendas em Plenário, é retirado de
pauta, e o Presidente, relator do Projeto de Lei n
2.016/94, passa a proferir parecer para o 1Q turno da
referida proposição, no qual conclui pela aprovação das
Emendas ns 19. 33, 35 e 28, esta na forma da Subemenda n
1, pela rejeição das Emendas ns 21 a 23, 29, 34 e 36, sendo
consideradas prejudicadas as Emendas ns 20. 24 a 27, e 30 a
32, todas apresentadas em Plenário, bem como pela aprovação
das Emendas ns 37 e 38, que apresenta. Discutido e votado,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Melo - Marcos

Helênio - Alvaro Antônio.
ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às dez horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Márcio
Miranda, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente passa á discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia e defere a
retirada de tramitação dos Requerimentos nQs 483 a 491, 522,
525, 526, 529, 530, 533, 534, 575, 576, 789 a 792. 803. 808
a 812/91, em virtude de requerimento do autor, Deputado
Anderson Adauto, e dos Requerimentos ngs 4.618, 4.619, 4.621
e 4.622/93, em virtude de requerimento do autor, Deputado
Bernardo Rubinger. Prosseguindo, a Presidência submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nQs 186/91, 1.572, 1.773, 1.821, 1.454,
1-508, 1.688, 1-693. 1.774 e 1.797/93, 1.896, 1.901, 1.905,
1.909, 1.880, 1.897, 1.902, 1.906, 1.926. 1.894, 1.898,
1-903, 1.908, 1.934, 1.935, 1.938, 1.941, 1.946, 1.948,
1.951, 1.954, 1.956, 1.961, 1.964, 1.966, 1.976 e 2001/94,
os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Cõmissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Márcio Miranda - Jorge Eduardo -

Wilson Pires.
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ATA DA 1199 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de agosto de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Marcos Helênio,
Jaime Martins e Francisco Ramalho (substituindo este ao
Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do
BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
finalidade apreciar a pauta, distribui, no 2Q turno, ao
Deputado Marcos Helênio o Projeto de Lei nQ 1.437/93. do
Deputado Sebastião Helvécio, e redistribui, no 2Q turno, os
Projetos de Lei ns 1.565/93, do Deputado João Batista, ao
Deputado Jaime Martins; 1.526/93, do Deputado Jaime Martins,
e 2.016/94, do Tribunal de Justiça, ao Deputado Francisco
Ramalho; e 1.757/93, do Deputado José Militão, ao Deputado
Marcos Helênio. A Presidência redistribui também ao mesmo
parlamentar a Representação Popular nQ 4. Encerrada a l
parte dos trabalhos, passa-se à 2 fase da Ordem do Dia. O
Presidente reabre a discussão, no lQ turno, do parecer do
relator. Deputado Roberto Amaral, sobre o Projeto de Lei n
1.434/93, do Deputado Gilmar Machado, do qual foi concedida
vista ao Deputado Marcos Helênio, concluindo pela rejeição
da matéria. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio
apresenta a Proposta de Emenda no 1. Encerrada a fase de
discussão, a Presidência coloca o parecer em votação, o qual
é aprovado, ficando prejudicada, portanto, a proposta de
emenda do Deputado Marcos Helênio. Logo após, o mesmo
parlamentar emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 1.437, 1.757
e 1.760/93, na forma do vencido no lQ turno. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. O Deputado Francisco Ramalho emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.526/93 na forma proposta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O mesmo
parlamentar solicita prazo regimental para emitir seu
parecer, para o 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.016/94,
pedido que é deferido pela Presidência. D Deputado Jaime
Martins emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.565/93 na
forma do vencido no lQ turno. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Marcos Helênio
emite parecer sobre a Representação Popular nQ 4, mediante o
qual conclui pelo envio da matéria à Mesa da Assembléia.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.



Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques - Marcos
-lelênlo - Jaime Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.467/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
a Associação dos Deficientes Físicos de Araguari - ADEFA -,
com sede no Município de Araguari.
O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça para exame preliminar; tendo sido cumprida
diligência junto ao autor, concluiu aquele órgão técnico
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade da matéria.
Depois de uma segunda diligência, para esclarecimentos
quanto ao nome da entidade, compete-nos, agora, examinar a
matéria para o lg turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil de caráter
filantrópico e sem fins lucrativos, que tem por finalidade
promover a profissionalização de deficientes físicos e sua
integração na sociedade.
Funcionando ininterruptamente desde 1987 e tendo-se

destacado por relevantes serviços prestados à sociedade
local, é a entidade merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.
Apresentamos emenda ao art. lg do projeto para adequar a

denominação da entidade, conforme diligência solicitada
anteriormente.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei no 1.467/93 no 1Q turno, com a Emenda ng 1, a
seguir redigida.

EMENDA no 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Deficientes Físicos de Araguari - ADEFA -, com sede no
Município de Araguari.".
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.854193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei n
1.854/93 tem por escopo a publicidade da tabela de taxas e
emolumentos nos cartórios extrajudiciais.
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Publicada em 18/12/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando o Substitutivo ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
o projeto em tela objetiva obrigar o titular de serviço
notarial e de registro no Estado a afixar, nas dependências
da respectiva serventia, a tabela de emolumentos relativa
aos seus serviços.
Ocorre que a matéria em pauta já se encontra disciplinada
pela Lei ng 7.399, de lg/12/78, que contém o Regimento de
Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais, e que, em
seu art. 23, determina, 'in verbis"
'Art 23 - Em todos os Cartórios, Secretarias de Juizo e

demais locais de trabalho em que se cobrarem custas e
emolumentos, os responsáveis manterão, em lugar visível, um
quadro com as Tabelas referentes aos atos do seu oficio,
ficando sujeitos às penas disciplinares, nos casos de
omissão'.
Da mesma forma, pela Instrução ng 29/79. o Corregedor de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, determina que a Corregedoria de Justiça,
órgão estadual competente para tal, fiscalizará com rigor a
observância do art. 23 da mencionada lei pelos servidores da
justiça. Trata-se, aqui, de ato administrativo normativo
que, segundo nossos tratadistas, é uma lei em sentido
material.
Sabe-se que qualquer Poder pratica ato administrativo em

sentido material, na organização de seus próprios serviços.
A esse respeito, Celso Ribeiro Bastos, com muita
propriedade, leciona:
"O Judiciário, além de sua função típica, que é

jurisdicional, exerce funções atipicas, quando administra e
quando leg isla. (... ) leq isla, quando edita normas
reg imentais (art. 96, 1, a', da Constituição Federal).'
('Curso de Direito Constitucional', 14 ed. , 1992, p. 316.)
O citado autor ainda nos diz:
"Sendo um ato jurídico, o ato administrativo também visa a

adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e
declarar direitos, fazendo gerar obri qacões, inclusive para
o orõorio Estado. E através de atos oue a administracão

interesses." (idem, p. 41; grifos nossos.)
E de todo oportuno registrar que, se compararmos o
mencionado art. 23 da Lei ng 7.399, de 1978, com o art. lQ
do Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 1.854/93,
detectamos uma maior abrangência da lei, visto que o
referido dispositivo trata da tabela de custas e
emolumentos, ao passo que o artigo do projeto trata, tão-
somente, da tabela de emolumentos.
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Como a própria Lei flQ 7.339,de 1978, define, as custas
constituem-se em despesas com atos judiciais, autuação,
expedição e preparo de feitos praticados em razão do oficio,
enquanto os emolumentos são despesas com atos
extrajudiciais.
Note-se que a concretização da proposta ora em estudo

atribuirá ao usuário amplo poder de acompanhar a atividade
pública, conferindo-lhe maior transparência e facilitando
sua fiscalização.
Assim, o Estado assegurará ao consumidor a respectiva

defesa, cabendo à futura lei estabelecer critérios para
tanto. A essência desse direito de defesa e dessa garantia
individual realiza-se na proteção ao consumidor contra lesão
aos seus interesses.
Diante de todo o exposto, achamos conveniente apresentar o
Substitutivo ng 2, para melhor adaptarmos o projeto à
técnica legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.854/93 na forma do Substitutivo nQ 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 1.854/93
Acrescenta parágrafos ao art. 23 da Lei nQ 7.399. de 1Q de
dezembro de 1978, que contém o Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - O art. 23 da Lei flQ 7.399, de lQ de dezembro de
1978, que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais, fica acrescido dos seguintes
parágrafos:
"Art. 23 - ...............................................

§ 1 Q - As tabelas de que trata o "caput" deverão conter;
- a descrição clara e precisa dos serviços prestados;

II - a explicitação pormenorizada dos custos adicionais
porventura incidentes sobre o valor de serviço.

- Os valores constantes na tabela deverão ser
expressos em moeda corrente.

- As serventias deverão manter, permanentemente,
pessoa apta a fornecer aos usuários informações relativas à
cobrança das custas e emolumentos.".
Art. 2 - Os titulares dos serviços notariais e de registro
terão prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da vigência
desta lei, para a adaptação ao disposto nos do art. 23 a
que se refere o art. lQ desta lei-
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Alvaro Antônio, relator -

Dilzon Melo - Marcos Helênlo.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.778193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a
Creche Vicentina do Santíssimo Sacramento, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovada no lQ turno sem emenda, a matéria retorna a esta

Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Á entidade objeto da proposição em tela faz jus á
declaração de utilidade pública, tendo em vista seus
objetivos sociais e filantrópicos, em especial a manutenção
de creches para o atendimento de crianças carentes.
Dessa forma, ratificamos o posicionamento desta Comissão no

l Q turno.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 1.778/93 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1994.
José Leandro, relator. -

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.039/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em questão, do Deputado Gilmar Machado,
visa a declarar de utilidade pública o Centro Evangélico de
Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -, com sede no
Município de Uberlândia.
Aprovada no lQ turno na forma original, volta a proposição

a ser objeto de deliberação conclusiva desta Comissão, no 2Q
turno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar no projeto de lei em
tela promove um trabalho de grande alcance social na
comunidade uberlandense, sendo, portanto, merecedora do
titulo declaratárlo ora proposto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.039/94 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.046194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Reinaldo Lima,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede no
Município de Ponte Nova.
Aprovada a matéria no 1Q turno, com emenda, vem o projeto a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Um dos objetivos do Conselho de Desenvolvimento Comunitário
do Gentio - CDCG - é incentivar o progresso da comunidade,
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 1
por meio de um conjunto de ações que visam à melhoria das
condições de vida de seus membros.
Dessa forma, a entidade se faz merecedora do titulo

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em virtude do aduzido, somos pela aprovação, no 2g turno,
do Projeto de Lei no 2.046/94 na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 26 de agosto de 1994.
Jorge Eduardo, relator

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.046/94

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede no Município de
Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede no
Município de Ponte Nova.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.050/94

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Milton Salles,
declara de utilidade pública o Grupo Espirita Meimei, com
sede no Município de Mateus Leme.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi

aprovada no lQ turno, cabendo agora a esta Comissão apreciá-
la no 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O mencionado Grupo se propõe estudar o espiritismo
evangélico e difundir sua prática, exercer a caridade
cristã, pela realização de obras assistenciais, e promover o
ser humano.
Reconhecendo o sentido humanitário dos serviços que a
entidade presta à comunidade, julgamo-la merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.050/94 no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.076194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Célio de Oliveira,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação de
Promoção e Ação Social Cinira Silva - APAS -, com sede no
Município de Campo Belo.
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Aprovada a proposição no 1Q turno na forma proposta,
compete-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
tu r no.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela presta, desde 1948,
relevantes serviços à comunidade de Campo Belo, atendendo
aos menores de dezoito anos, encaminhando-os para a vida
profissional e social.
Por ter como grande meta a promoção dos menores e o

atendimento a seus familiares, a entidade merece o titulo
que ora se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.076/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1994.
Wilson Pires, relator.

ERRATA

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 27/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Na publicação do parecer em epigrafe, verificada na edição

de 14/7/94, na pág. 29, col. 3, na redação da Emenda nQ 51,
onde se lê:

nos casos dos incisos 1 e II.', leia-se;
"no caso previsto no inciso III.".
Na pág. 29, col. 4, na "Conclusão" do parecer da Comissão

de Administração Pública, onde se lê;
"Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei Complementar nQ 27/93 com as Emendas ns 1 a 51,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e as
Emendas ns 52 a 112, que apresentamos." leia-se;
"Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei Complementar nQ 27/93 com as Emendas ns 1 a 47, 49 e
50, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 52
a 112, que apresentamos, e pela rejeição das Emendas ns 48
e 51, daquela Comissão.".
Na pág. 30, col. 2, no "Relatório" do parecer da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde se lê;
"com as referidas emendas ", leia-se;
"com as Emendas ns 1 a 47, 49 e 50, daquela Comissão.
Na pág. 30, col. 2, na "Conclusão" do parecer da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde se lê;
"Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nQ 27/93 com as Emendas ns 1 a 51, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas ns 52 a 112. da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas ns 113
a 115, desta Comissão.", leia-se:
"Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nQ 27/93 com as Emendas ns 1 a 51, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas ns 52 a 96. 98 a
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Belo Horizonte, terça-feira, 30 de agosto de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE AGOSTO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quonJm"
COMPARECIMENTO

- As 9h16min, comparecem os seguintes Deputados:
Anderson Adauto - Elisa Alves - Maria Elvira - Maria Olivia
- Ronaldo Vasconcel los - Tarcisio Henriques.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidênciã deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 29, às 20 horas.

ATA DO PROSSEGUIMENTO DO CICLO DE DEBATES ELEIÇÕES 94,
REALIZADO

NO DECORRER DA 568? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE AGOSTO DE 1994
Presidência dos Deputados José Ferraz

e Elmiro Nascimento
SUMARIO: Designação de comissão - Composição da Mesa -
Dest inação da reunião - Palavras do Deputado Hely Tarquinio
e do Sr. Hélio Costa - Designação do coordenador dos debates
- Palavras do coordenador - Debates.

Designação de Comissão
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
nomeia os Deputados Clêuber Carneiro, Sebastião Helvécio,
Ermano Batista e Hely Tarquínio para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o candidato e demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
Mesa os Exmos. Srs. Hélio Costa, candidato ao Governo do
Estado pelo Movimento Popular Progressista, integrado pelos
seguintes partidos: PP, PFL e PPR; jornalista Manoel
Fagundes Murta, representante do CEPO; Francelino Pereira,
ex-Governador do Estado e candidato ao Senado Federal
jornalista Carlos Lindemberg, Editor-Geral do jornal "Hoje
em Dia" e lg-Secretário do CEPO; Vitor Penido, candidato a
Vice-Governador; Deputado Hely Tarquinio, Líder do PP na
Assembléia; Deputado Elmo Braz, lQ-Secretárlo da Assembléia;
Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário da Assembléia;
Deputado Paulo Pettersen, Líder da Minoria na Assembléia;
João Ferraz, Antônio Dias e João Navarro, ex-Presidentes
desta Casa; Deputado Federal Edmar Moreira.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a
receber o Sr. Hélio Costa, candidato ao Governo do Estado
pelo Movimento Popular Progressista, da coligação PP, PFL e
PPR, em prosseguimento ao Ciclo de Debates Eleições 94,
promovido por esta Assembléia e pelo Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - CEPO.

Palavras do Deputado Hely Tarquinio
O Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra,
neste Instante, ao Deputado Hely Tarquinio, Líder do PP, que
disporá de 10 minutos para sua intervenção. Com a palavra, o
Ilustre Líder do PP, Deputado Hely Tarquinio.
O Deputado Hely Tarquinio - Exmo. Presidente da Assembléia,
Deputado José Ferraz; Exmo. Sr. Hélio Costa, futuro
Governador de Minas Gerais, na pessoa do qual cumprimento os
demais componentes da Mesa; meus caros colegas Deputados,
senhores e senhoras, público presente, é uma honra e uma
alegria para o Poder Legislativo, e especialmente para nós,
da Bancada do PP e da coligação MPP, receber o futuro
Governador Hélio Costa, acompanhado do seu candidato a Vice-
Governador, Vítor Penido, e do futuro Senador Francelino
Pereira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
caracteriza-se pela defesa da democracia. Mais do que
simples caixa de ressonância dos problemas e dos conflitos
sociais, resultantes da convivência humana, o Legislativo
vem assumindo iniciativas importantes, deslocando-se a todas
as regiões do Estado para ouvir e tentar atender às suas
populações. O êxito na realização das audiências públicas
mostra que, da parceria com a sociedade, surgem as
referências para a construção de um novo parlamento.
Aqui, os representantes do povo têm procurado desempenhar
ações profícuas na busca das soluções almejadas pela
sociedade. Para tanto, tem sido inestimável o apoio prestado
pelo corpo técnico da Casa, formado por servidores não
apenas competentes, mas também profundamente dedicados ao
seu trabalho. Esse fato tem permitido ao Poder Legislativo
empenhar-se para construir e aperfeiçoar o estado de direito
democrático, em harmonia com os Poderes Executivo e
Judiciário, sem abrir mão do pluralismo que o caracteriza.
Esta Assembléia Legislativa já trabalhou e conviveu com

três Governadores, cujo berço foi a histórica e tradicional
Barbacena. Ao caminharmos para as próximas eleições, estamos
certos de que Deus, mais uma vez, confiará a honra e o
encargo de dirigir os destinos de Minas Gerais a outro
Ilustre filho daquela terra: o futuro Governador Hélio
Costa.
Cada candidato tem o seu valor e a sua história, mas a
trajetória de Hélio Costa é singular. Ele hauriu

o

 

 conhecimento e experiência internacional, na convivência
intima com os problemas que assolam as sociedades mais

2 desenvolvidas do mundo. Destacou-se durante os trabalhos da
Constituinte de 1988, o que lhe valeu nota máxima na
avaliação final dos trabalhos. Nas últimas eleições para
Governador, recebeu mais de 3 milhões de votos dos mineiros.
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Desta vez, para obter a posição privilegiada que vem
conseguindo nas pesquisas, peregrina obstinadamente por
Minas Gerais, visitando a maioria dos seus 756 municípios,
conversando e trocando idéias com homens e mulheres, jovens
e crianças, das cidades e do campo, conhecendo 'in loco" seu
"modus vivendi", suas diferenças regionais, suas grandezas e
misérias, suas esperanças e desilusões.
Pensando nas soluções para Minas, somou esforços com as
melhores cabeças pensantes e elaborou um projeto de
reconstrução do Estado, para restituir a dignidade ao nosso
povo.
No desenvolvimento da campanha eleitoral, iremos conhecer
de maneira gradativa o seu plano de governo. Pelo programa
de ação e pela história de lutas de Hélio Costa, já se pode
vislumbrar uma Minas Gerais diferente, com a ruptura da
dicotomia perversa entre pobres ou miseráveis e ricos,
aumentando as oportunidades de educação, saúde, emprego e
moradia, e, ao mesmo tempo, reduzindo as desigualdades e os
sofrimentos entre seres humanos de diferentes camadas
sociais.
Esta Assembléia Legislativa não faltará ao seu compromisso
histórico e político de dar apoio ao futuro Governador, em
seu grandioso trabalho de reconstrução de Minas Gerais. Cabe
a Hélio Costa, juntamente com este Poder, somar esforços
para conduzir Minas a lugar de destaque no cenário da
política brasileira. Não suportamos mais este período
prolongado na história política do Pais, marcado pela
ausência de políticos mineiros nas grandes decisões da vida
nacional. Neste momento, sem maior esforço de memória,
lembramos Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, Tancredo
Neves e tantos outros, que conquistaram a admiração e o
respeito do povo brasileiro.
Antes de terminar, queremos fazer um alerta a fim de
cultuarmos a verdadeira democracia durante a campanha
eleitoral. Que todos nós, povo e candidatos dos diversos
partidos políticos, tenhamos os espíritos desarmados, para
evitarmos os radicalismos, propondo-nos, com a fé e com a
razão, a reciprocidade, o respeito aos companheiros e aos
adversários, a solidariedade, a compreensão e a tolerância.
Assim, a realização desta eleição será marcada pela
liberdade e pela ordem. Que a população possa ser motivada a
votar pelo conteúdo das propostas dos candidatos.
Finalmente, temos a certeza de que Hélio Costa, inspirado
pelo poder permanente que é Deus, será um instrumento para
exercer, em nome do povo e para o povo, sua missão, em
sintonia com as verdades fundamentais, empenhado na
constante busca do bem comum.
Queremos, para encerrar nossas palavras, exaltar a
iniciativa do Poder Legislativo de Minas Gerais, e do Centro
de Cronistas Políticos e Parlamentares, ao trazerem a este
Plenário os candidatos ao Governo de Minas, para que
exponham seus programas e os debatam com a comunidade. A
essas duas instituições externamos nossos agradecimentos.

Palavras do Sr. Hélio Costa
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O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a
palavra ao nosso ilustre convidado, Dr. Hélio Costa, que
disporá de 30 minutos para sua exposição. Antes, porém,
informa ao Plenário que, após as palavras do candidato,
todos os presentes poderão formular perguntas, oralmente ou
por escrito. Com a palavra, o Dr. Hélio Costa.
O Sr. Hélio Costa - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado José Ferraz; meu querido amigo de
longa data, Jornalista Fagundes Murta, representante do
Presidente do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares
de Minas Gerais; meu querido amigo, companheiro e Jornalista
Carlos Lindemberg, nosso mediador; meu companheiro de chapa,
futuro Vice-Governador. Vitor Penido; meu querido amigo e
futuro Senador da República, Francelino Pereira;
companheiros; Deputados Estaduais; Deputados Federais;
Vereadores; lideranças; meus amigos; senhoras e senhores;
meus contemporãneos de Barbacena que me honram com suas
presenças, estamos a cerca de 7 semanas da eleição, em
primeiro turno, em 3 de outubro. Durante 4 anos percorri o
nosso Estado de Minas Gerais, indo a cada uma das nossas
regiões, a quase todos os municípios de Minas Gerais e. até
3 de outubro, quero ter passado por todos eles, por quase
todos os distritos e a muitas de nossas centenas de
localidades. Fui, para fazer o programa de governo que
estamos apresentando ao povo, fazendo um programa com o
próprio povo mineiro. Não adianta mais que um candidato se
apresente 40, 50, 60 dias antes das eleições com um programa
elaborado nos últimos três ou quatro meses. Nosso programa
de governo é a participação do povo. Em cada uma das
reuniões que fizemos, nas cidades por onde passamos, pedimos
a sua participação. Foi assim que ficamos sabendo da
situação em que estão vivendo nossas professoras do
interior, que ganham um salário mínimo e ainda têm que pagar
passagem de ónibus, gastando, às vezes, 1/3 do que ganham,
com passagem de ida e volta. Fomos ver nossos médicos do
interior, que ganham dois salários e meio enquanto, em cima
da mesa do Governador do Estado, há mais de cinco meses,
está o decreto que dará salário digno a eles, decreto que
será assinado em 2 de janeiro. Foi assim que vimos nossas
enfermeiras cuidando dos nossos postos de saúde das
pequenissimas cidades do interior do Estado, onde sequer tem
medicamento, e, quando tem, está com a data vencida. Foi
assim que fomos ver a situação de nossos hospitais onde,
lamentavelmente, os equipamentos estão ultrapassados, onde
não temos como atender ao povo de nossas regiões e,
infelizmente, quase nada se faz pela saúde pública em nosso
Estado. Costumamos dizer que a saúde em Minas Gerais está
doente, no CTI, onde tem CTI, evidentemente. Fomos
caminhando por Minas Gerais e encontramos uma agricultura
extraordinária, um povo trabalhador, competente, sério, que
passa por cima de todas as dificuldades impostas pelo
Governo para produzir 10% de todos os grãos que se tiram da
terra neste Pais. Uma agricultura vitoriosa e nunca
dependente do poder público. Da mesma forma, ouvi nossos
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jovens, desesperados, porque, lamentavelmente, estão
terminando seus estudos ou chegando aos 16, 17 anos e sabem
que não terão onde trabalhar. Esses jovens, desesperados,
têm sido um de nossos mais importantes aliados porque sabem
que somos essa diferença que eles terão no futuro governo.
Encontramos uma dona de casa, a mulher do interior, mais urna
vez, totalmente desprezada pela sociedade. Ainda não deram á
mulher, em Minas Gerais, seu lugar de destaque merecido.
Infelizmente, a mulher em Minas Gerais ainda é um
instrumento do nosso Governo e de nossa sociedade. Ela não
foi inserida no contexto de nossa sociedade pela sua
capacidade. Da mesma forma, as nossas minorias continuam
sendo as mais prejudicadas no processo. Nunca vi um bairro
rico, em qualquer cidade de Minas Gerais, que não tivesse
água tratada e esgoto encanado. Mas encontramos esgoto a céu
aberto e água suja nos bairros pobres de nossas pequenas
cidades e nas favelas das grandes cidades. Esta é a
diferença que gostaríamos de fazer. Esse é o trabalho que
precisamos implementar em Minas Gerais. Meus amigos,
queremos trabalhar da forma mais objetiva e simples, sem
burocracia, continuando a conversar com as lideranças, com
os nossos Deputados, Prefeitos e Vereadores e com todos
aqueles que trabalham pela sua comunidade. Nunca nos
distanciaremos de nossas lideranças, porque a distância
dessas lideranças é também a distância do povo. Por isso,
tenho tanta fé de que vamos chegar ao final desta campanha,
daqui a sete semanas, tendo cumprido o nosso dever. Aprendi
tanto sobre Minas Gerais, como se tivesse feito um curso de
PHD ou doutorado em uma grande universidade. Tenho aprendido
com a experiência, com as andanças; estou aprendendo,
ouvindo e querendo participar. Essa é a diferença que
apresentamos ao povo de Minas Gerais, com relação aos outros
candidatos. Por mais bem intencionados que sejam, não
tiveram a experiência que tivemos ao correr esse chão de
Minas Gerais, passando por cada uma dessas cidades que
esperam tanto do próximo governo
Meus amigos, vivemos em um Estado que participa na economia

com mais de US$40.000.000.000,00, todos os anos. Trata-se de
uma economia extraordinariamente grande; tão grande que é
até superior a de muitos paises do Leste Europeu, do Oeste
Europeu e outros. Minas Gerais tem as dimensões de uma nação
poderosa e rica, com muitos recursos naturais. Somos o maior
produtor de aço, de leite, de alimentos e o maior exportador
de grãos. Mas também somos os campeões da fome nacional 3
milhões de mineiros passam fome todos os dias
Lamentavelmente não existe um programa destinado a minorar o
sofrimento deste mineiro, isolado, esquecido e abandonado lá
no Norte de Minas, no Jequitinhonha, na Zona da Mata e em
todos os quadrantes de nosso Estado.
Meus amigos, nosso programa de governo começa com um
programa de emergência, em que os primeiros seis meses de
governo de 1995 serão dedicados a minorar o sofrimento e a
fome em Minas Gerais. Começaremos com a implantação do nosso
Programa do Leite, que atenderá á criança mineira e á
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gestante mineira. Este programa, na realidade, salvará
vidas. E, passando por ele, iremos implementar o Programa da
Criação de Frentes de Trabalho porque, com o trabalho,
evita-se a fome. Só se combate a fome, definitivamente, com
trabalho. É um preceito bíblico. Não basta só dar o peixe. E
Importante dar a vara e ensinar a pescar. E assim que
queremos fazer. O povo do vale do Jequitinhonha e do Norte
de Minas está cansado de receber cestas básicas nas secas e
nas enchentes, durante as chuvas. Queremos um programa de
ação para Minas Gerais. E assim que vamos fazer. E desta
forma que Minas vai ser, a partir de zero hora do dia lg de
janeiro de 1995. O nosso Estado de Minas Gerais é tão
extraordinário. O que temos dentro do nosso Estado é tão
rico, que não podemos mais aceitar que ele seja dividido de
uma forma tão dramática entre ricos e pobres. Se nós não
pudermos ajudar os muitos que são pobres, lamentavelmente
ninguém poderá salvar os poucos que são ricos. E assim que
queremos orientar as nossas ações no Governo. Queremos
discutir com vocês, nestes próximos minutos, neste encontro
que fazemos, aqui, a convite do Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais, os mais
Importantes assuntos do nosso programa de governo. Queremos
abordar os detalhes mais importantes daquilo que, realmente,
preocupa o nosso povo, preocupa os nossos companheiros,
preocupa as lideranças de Minas Gerais. Vou encerrar as
minhas palavras. Sr. Presidente, Deputado José Ferraz, para
que possamos ter um pouco mais de tempo para responder às
perguntas que, sei, serão apresentadas pelas pessoas aqui
presentes. Ao mesmo tempo, quero terminar, fazendo, aqui,
desta tribuna, um anúncio aos meus companheiros jornalistas,
aproveitando esta oportunidade, para dizer que, durante os
últimos 4 anos, sempre me posicioneicomo candidato ao
Governo de Minas Gerais, sempre anunciei a minha candidatura
em 1994. Tornei-me candidato, oficialmente, a partir do
momento em que passamos pela convenção do nosso partido, mas
sempre anunciei a minha disposição de concorrer ao Governo
de Minas Gerais. Sempre me dispus, a qualquer momento, em
qualquer lugar, a qualquer hora, a atender a todas as
entidades que me pediram para falar e discutir sobre a nossa
proposta de programa de governo. Estamos a poucos dias das
eleições de 3 de outubro. Tenho sobre minha mesa de trabalho
mais de 100 pedidos, das mais diversas entidades de Minas
Gerais, para que eu me apresente, como faço agora, para
discutir o nosso programa de governo. Atender a uns e não
atender a outros não seria justo. Então, hoje, esse encontro
aqui é o último que faço, publicamente, para discutir nosso
programa de governo- Amanhã, falarei em Poços de Caldas,
atendendo a um convite que me foi feito há mais de quatro
meses, num congresso de diretores e presidentes de rádios do
interior. Imaginem que tenho ainda, nos próximos cinqüenta e
poucos dias que nos restam para as eleições, que passar por,
pelo menos, 200 cidades de Minas Gerais. Quero usar os dias
que me restam para poder chegar, mais uma vez, a cada um dos
rincões do meu Estado de Minas Gerais. Quero ir ao encontro
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do meu povo no Norte, no Sul, no Leste e no Oeste, em todas
as regiões, e não posso me prender mais às reuniões em
recintos fechados, porque preciso caminhar e ir para onde
sei que posso ser, para essa criança abandonada, para nosso
agricultor que precisa de sua pensão, para nosso jovem
desesperançado, a esperança da mudança. Então, meus amigos,
a partir de agora, estou à disposição daqueles que farão as
perguntas. Muito obrigado.

Designação do Coordenador dos Debates
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
coordenação desta parte da reunião ao jornalista Carlos
Lindemberg, Editor-Geral do jornal "Hoje em Dia" e lQ
Secretário do CEPO, que atuará como mediador dos debates
desta tarde. Com a palavra, o jornalista Carlos Lindemberg.

Palavras do Coordenador
O coordenador (Sr. Carlos Lindemberg) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, senhor candidato, senhoras e senhores,
prestarei alguns esclarecimentos sobre o debate. A partir
deste momento, todos os participantes do Ciclo de Debates
Eleições 94, aqui presentes, poderão formular perguntas ao
candidato, devendo, contudo, inscrever-se previamente ou
encaminhar a questão por escrito. Solicita-se que as
questões sejam breves, sucintas e objetivas, de forma a
propiciar um maior número de participações. Ainda visando ao
melhor aproveitamento do tempo, esta coordenação pede
licença para dispensar as formalidades das saudações
pessoais, de modo que os trabalhos se processem com maior
agilidade. Cada inscrito disporá de até 2 minutos para a sua
intervenção, devendo limitar-se a uma questão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente. O candidato disporá de
até 3 minutos para cada resposta.
Já temos aqui algumas perguntas e as farei ao candidato.
"Dr. Hélio Costa, dia 20 de julho próximo passado, quando
participava do FESTIVALE, no Salto da Divisa, num debate dos
candidatos ao Governo de Minas, perguntei ao seu
representante, Sr. Marcos Peixoto, qual a proposta concreta
do seu plano de governo para o pequeno produtor e os bóias-
frias do vale do Jequitinhonha. Disse-me o seu representante
que o plano de governo do candidato Hélio Costa não estava
pronto. Tivemos também Informação de que estava sendo
elaborado por um assessor do Banco Mundial." Rosilene Guedes
pergunta: "Essa proposta já existe? Esse assessor já esteve
no vale do Jequitinhonha? Conhece bem Minas Gerais?".

Debates
o Sr. Hélio Costa - Não pude comparecer em 20 de julho ao
FESTIVALE, em Salto da Divisa, porque tive um compromisso,
já anteriormente marcado. Fui representado por um ex-
Prefeito que faz parte, com a sua candidatura, da nossa
coligação. E evidente que não posso esperar do meu
representante, nesses termos, todas as informações que eu
tenho com relação às perguntas formuladas. Vejo que acabo de
me referir exatamente às dificuldades que se impõem, quando
o candidato começa a ser chamado para participar de debates
e reuniões que, lamentavelmente, são feitas antes que o
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candidato possa mostrar a sua agenda e encaixar outros
eventos. E acontece o que aconteceu com essa informação
agora. E evidente que temos um projeto, um programa pronto,
e ele contempla altamente o nosso pequeno produtor, ele
lembra, sim, do nosso bóia- fria e da nossa pequena empresa,
do pequeno produtor como uma pequena entidade. Como
entidade, não fazemos distinção entre a pequena empresa, na
zona urbana, e o pequeno produtor, na zona rural. Começa por
ai o nosso entendimento no programa. Quero dizer mais ainda
que o nosso programa, talvez, seja muito diferente do dos
demais candidatos, pois chega a ter a coragem de dizer
publicamente que 2/3 de todos os recursos dos três Bancos
oficiais de Minas Gerais serão aplicados na pequena empresa
e no pequeno produtor rural. Por outro lado, vamos entender
que a pequena empresa deve ser tratada prioritariamente como
pequena empresa. E. evidentemente, não pode pagar os mesmos
tributos que pagam as grandes empresas. E, em alguns casos,
dependendo de seu tamanho, a pequena empresa e o pequeno
produtor rural serão isentos do ICMS, para que possam
crescer e, realmente, se transformar em grandes empresas. Da
mesma forma, não nos esquecemos do nosso bóia-fria, porque
sabemos que, á medida que nós criamos as frentes de trabalho
no interior de Minas Gerais, prestigiando o pequeno produtor
rural, prestigiando a pequena empresa, estaremos, sem dúvida
- tenho absoluta convicção disso - ajudando o nosso bóia-
fria, que está sofrendo amargamente no interior de Minas
Gerais, até, em alguns casos, como eu constatei
pessoalmente, sob regime de semi-escravidão. Isso, meus
amigos, é a vivência de quem foi e de quem esteve em cada
uma das regiões de nosso Estado. Então, por favor, Rosilene,
não interprete assim a participação de um representante
nosso - que foi participar de um encontro para o qual foi
chamado á última hora - porque, lamentavelmente, o candidato
não pôde estar presente. Esse representante, porém, fez uma
exposição que o próprio candidato pode fazer a respeito de
seu programa de governo.
O coordenador - A segunda pergunta é de Amélia Loyola
Murta, funcionária da ALEMG: 'Sr. Hélio Costa, se eleito,
acreditando também em seu senso de justiça e humanidade,
gostaria de saber se o senhor fiscalizará com rigor as
verbas destinadas a resolver os problemas do Norte de Minas,
onde existem graves desigualdades sociais. Sugiro que visite
o Município de Coronel Murta e vá,especialmente, ao
Distrito de Freire Cardoso. O senhor verá de perto o descaso
com que são tratadas as pessoas que lá residem. Nem estradas
existem quando chove. Nesse período, até a cavalo é difícil
conseguir se deslocar. As pessoas ficam ilhadas sem poder se
locomover para outro lugar. Não existe nem um posto médico
para amenizar a situação de penúria em que se encontram. Na
seca, o problema é grave também, pois a população fica sem
água até para as necessidades básicas. Diante disso,
pergunto: o que o senhor fará para mudar essa situação e
amenizar o sofrimento daquele povo?'.
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O Sr. Hélio Costa - Eu quero, primeiro, Amélia, que você se
recorde da participação, na nossa campanha, - cada vez mais
constante, para a satisfação minha e de todos os meus
companheiros - do nosso Prefeito de Montes Claros, Tadeu
Leite, que aqui está presente. Foi com ele e com várias
lideranças do Norte de Minas, que hoje se juntam a essa
campanha, entre elas o meu querido amigo Cléuber Carneiro, o
nosso futuro Senador da República, Francelino Pereira, o
nosso Deputado Humberto Souto e, também, Murilo Badaró, que
nós estivemos, permanentemente; nos últimos anos, indo a
cada uma das cidades do Norte do Estado, do nosso
,Jequitinhonha. Estivemos em Coronel Murta, onde fui visitar
o meu querido amigo Inácio Murta, Prefeito da cidade e irmão
do meu querido companheiro candidato a Deputado Estadual. Eu
sei da situação que, principalmente, as nossas pequenas
cidades estão vivendo. Acabei de citar, no meu discurso de
apresentação, a situação grave em que se encontram os
pequenos municipios de Minas Gerais, onde nós não
encontramos sequer um aparato médico para tratar do nosso
povo. Os nossos postos de saúde estão fechados, com médicos
trabalhando apenas um dia por semana, sem quase nenhum
medicamento; quando tem remédio, já está com a data vencida.
Infelizmente, o Norte de Minas tem sido até hoje - e o
Jequitinhonha a mesma coisa - usado e abusado durante as
eleições. Ao Norte, só se pediu até hoje. Eu me sinto, neste
momento, orgulhoso, como um nordestino, um nortista de
Minas, porque vejo que, desta vez, o Norte não está sendo
usado pelo seu voto. Cada pesquisa que se faz hoje, no Norte
de Minas, onde Hélio Costa tem mais de 60% das intenções de
voto, mostra que, desta vez, o Norte de Minas vai se redimir
do ataque que sofreu no passado daqueles candidatos "copa do
mundo", que apareciam de quatro em quatro anos para pegar o
voto do povo e nunca mais aparecer. Essas cidades que sofrem
com a falta de atenção cometeram, lamentavelmente, um erro
no passado, quando não escolheram para representante do povo
uma pessoa realmente identificada com os problemas da sua
região. Queremos mais uma vez, nesta eleição, quando vamos
escolher o nosso Presidente da República, o nosso
Governador, os nossos Senadores, os Deputados Federais e
Estaduais, fazer um apelo a você, minha querida Amélia, para
que passe também para os companheiros do Norte de Minas
essas idéias, porque queremos que eles votem com os
candidatos da região. Eles saberão, sem dúvida, ajudar a
cada uma das comunidades, a essas mesmas comunidades
pequenas, esquecidas e abandonadas que chegaram,
lamentavelmente, a essa situação que você expõe de forma tão
dramática. Espero que, nesta eleição de 3 de outubro,
possamos corrigir as injustiças que são praticadas contra o
Norte de Minas, que é a região mais pobre do nosso Estado.
Multo obrigado.
O coordenador - Pergunta do Coronel PM reformado Carlos
Augusto da Costa. Presidente da Associação dos Servidores
Públicos Militares: 'Deputado Hélio Costa, a Constituição do
Estado de Minas Gerais, letra morta para o atual Governo,



;;fl
estabelece no seu art. 24, nos seus parágrafos, isonomia de
remuneração para os servidores dos três Poderes. O art. 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
determina a recomposição salarial com base nos vencimentos
de outubro de 1986. O f SQ do art. 36 estabelece que o
beneficio da pensão por morte corresponderá á totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, já tendo O
STF decidido que tal dispositivo é auto-aplicável. Como
pretende V. Exa. encarar a Constituição do Estado,
especialmente quanto aos dispositivos assinalados?".
O Sr. Hélio Costa - Meu caro Cel. Carlos Augusto, a lei é
feita para ser cumprida. Será cumprida na extensão da sua
palavra. Precisamos, evidentemente, que o senhor, que
conhece tão bem essa situação, possa nos apresentar um
relatório pormenorizado do que o senhor, que é Presidente da
Associação dos Servidores Públicos Militares, entende como
procedimento justo e correto do Governador de Minas Gerais.
Entendo a razão pela qual essas distorções estão acontecendo
nos últimos quatro anos. E, para não ser injusto, nos
últimos 10 anos. Nosso Estado, infelizmente, não vem
tratando de forma objetiva e digna os nossos funcionários
públicos. Todos eles, sejam militares, civis, professoras,
técnicos agrícolas, escriturários ou trabalhadores das
repartições públicas, lamentavelmente, passam, neste
momento, por uma das piores situações salariais da história
de Minas. Minas, no passado, há 20 anos, tinha o segundo
melhor salário entre o funcionalismo público dos Estados. O
primeiro sempre foi o dos servidores do Distrito Federal,
porque, naquela época, transferia-se a Capital do Pais, e os
servidores que para lá foram tiveram uma série de
privilégios. Minas Gerais era sempre o segundo.
Lamentavelmente, hoje somos o décimo. Minas deixou de
prestigiar o seu corpo de funcionários. E por que isso? Há
10 anos, no primeiro Governo do Dr. Hélio Garcia, Minas
Gerais arrecadava o equivalente a R$500.000.000,00 por mês e
tinha uma folha de pagamento de R$350.000.000,00. No Governo
do Dr. Newton Cardoso, que sucedeu ao Dr. Hélio Garcia, essa
folha despencou para R$250.000.000,00, porque a arrecadação
caiu para R$350.000.000,00. Hoje, ao fim do Governo do Dr.
Hélio Garcia, o Estado arrecada R$280.000.000,00, com uma
folha de pagamento de R$140.000.000,00. Se for computada a
inflação do periodo, na realidade você está ganhando 35%, em
dólar, do que ganhava 10 anos atrás, em dólar ou em real, ou
em que moeda você queira usar. Enquanto não pusermos este
Estado trabalhando insistentemente para produzir o que
produzia há 10 anos, enquanto o Estado não se modernizar
para chegar, novamente, àqueles índices de produtividade,
não teremos como resolver questões como essa. Seria muito
fácil o candidato chegar e dizer, de público, que se resolve
isso tudo com uma canetada, com um decreto. Mas teria de
dizer de onde virá o dinheiro, teria de explicar como vai
arranjar recursos para poder pagar, dignamente, ao
funcionalismo estadual. Eu já usei os 3 minutos da resposta,
mas, no decorrer desta entrevista, vamos continuar falando
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sobre isso e mostrar corno, no Governo Hélio Costa, poderemos
atingir a produtividade que tínhamos há 10 anos. E não e
pedir multo pedir que o Estado de Minas Gerais produza como
produzia há 10 anos. E pedir multo pouco. E nós vamos
conseguir isso, se Deus quiser.
O coordenador - A Mesa esclarece que as perguntas estão

sendo feitas na ordem de sua chegada. Pergunta do estudante
de doutorado da UFMG, Sebastião Gonçalves de Oliveira:
" Quais as principais ações previstas no seu plano de governo
para fortalecer a área de ciência e tecnologia de Minas
Gerais? Como V Exa. pretende dinamizar as instituições
mineiras, como a EPAMIG, o CETEC, a FUNEO e outras, que
atuam na área de ciência e tecnologia? Por favor, dê
respostas sem conteúdo eleitoreiro.".
O Sr. Hélio Costa - Vou limitar-me a responder da forma
mais objetiva. A Constituição de Minas Gerais prevê 3% do
orçamento anual para a pesquisa, a ciência e a tecnologia.
Basta aplicar a lei. Mais nada.
O coordenador - Pergunta oral de D. Maria Helena Mansur,

Vice-Presidente da AFAEMG, que deve dirigir-se ao microfone
mais próximo.
A Sra. Marta Helena Mansur - A AFAEMG reivindica o resgate
do IPSEMG, com o repasse, imediato, da arrecadação dos
contribuintes ao Instituto de Previdência, para que aquela
instituição possa resgatar seus compromissos. A retenção dos
descontos em folha de pagamento é desrespeito, injustiça e
corrupção, pois até a farmácia está fechada por falta de
recursos. O que o senhor tem a dizer?
O Sr. Hélio Costa - Eu gostaria de passar á senhora, depois
desta reunião, uma cópia do nosso programa de governo.
Queria dizer que está incluída, em nosso programa, a questão
do IPSEMG. E essa questão, nós a tratamos de forma bem
objetiva. Por quê? O problema reside, exatamente, no que a
senhora acabou de apontar. O Governo não pode mais continuar
pegando o dinheiro do servidor e colocando esse dinheiro no
caixa único do Estado Na realidade, o pensionista, aquele
que deveria estar recebendo o beneficio, está cobrindo, com
parte do seu salário, os buracos administrativos do Governo.
Não é só deste Governo, não. Os buracos administrativos do
Governo passado e do outro também. Então, o problema IPSEMO
só se resolve desta forma: ou nós dirigimos a contribuição
do IPSEMG para o IPSEMG, ou, então, você não vai ter
condições de resolver esse problema. E assim que vamos
proceder. Está no nosso programa de governo. E uma cláusula
objetiva com relação ao IPSEMG. O dinheiro do IPSEMG para o
IPSEMG. Nunca para o caixa único do Estado.
O coordenador - A professora Marta Nair Monteiro,
Presidente da Associação dos Funcionários Aposentados,
deseja fazer uma pergunta ao candidato Hélio Costa. Por
favor, D. Marta Nair Monteiro.
A Sra, Marta Nair Monteiro - Pedimos respeito ás leis
federais e estaduais, principalmente ao art. 40, 4. da
Constituição Federal, que se refere à paridade, sem procurar
burlá-la, como tem acontecido, quando o Governo prioriza os
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funcionários da ativa, obrigando-nos sempre a correr atrás
dos direitos dos aposentados que, de início, já lhe são
negados. Pedimos uma política salarial atenta aos baixos
salários do professor, dos funcionários e dos aposentados e
pensionistas, principalmente aqueles que ocupam os escalões
inferiores. vou passar às mãos de V. Sa. , Dr. Hélio Costa,
uma carta em que reivindico uma resposta por escrito, mais
ou menos urgente. Levaremos as respostas dos quatro
candidatos ao Governo que estão participando deste debate a
uma assembléia de aposentados composta de mais de 300
associados.
O Sr. Hélio Costa - O. Marta Nair, nas minhas viagens, como
repórter internacional, tive oportunidade de ir duas vezes à
China. Há muita coisa que podemos aprender lá. A experiência
é válida. Quanto mais velho, mais importante. Assim é na
China. Assim é na Ásia, diga-se de passagem. Assim são os
povos que deixaram uma filosofia de vida tão bonita para
nós. Assim eles pensam. Vamos ficando todos bonzinhos.
Quanto mais velho, melhor. Aqui, no Brasil, infelizmente,
Isso não acontece, e no nosso Estado, menos ainda. Parece
que, quanto mais velho, mais imprestável e pior. Não
reconhecem a nossa idade de ouro. Não se dão conta de que
aquele que trabalhou a vida inteira merece um prêmio de
aposentadoria e não um castigo. E o que fazem aqui com o
aposentado do Estado. Depois de 30 anos, vem o castigo de
receber o que não dá sequer para uma só pessoa manter-se com
dignidade. Então, O. Marta, vou pedir à senhora que me
ajude. Não só nestes 40 ou 50 dias, mas depois, também, nos
próximos quatro anos. Temos inúmeras Inovações a apresentar
ao processo. Uma delas, evidentemente, já citei aqui, é a
recuperação do IPSEMG. Isso será feito através da utilização
da contribuição do IPSEMG para o IPSEMG. Em segundo lugar,
devo dizer à senhora que estamos Instituindo, no nosso
programa de governo, um programa que se chama Mestres do
Oficio. Na nossa sociedade, infelizmente, a aposentadoria,
como disse, é um castigo, o salário do aposentado não dá
para ele viver. Queria, como os chineses, ter a oportunidade
de poder aproveitar a sabedoria e a capacidade dos
aposentados, para que eles pudessem ensinar aos nossos
jovens, para que pudessem mostrar a eles o seu talento, para
que pudessem conviver com a nossa juventude, com a nossa
infância. Deve-se aproveitar o talento dos aposentados que
vai desde poder tomar conta de uma criança até ser um
professor universitário. Isso é reconhecer o talento e a
capacidade do idoso. Isso é chamar o idoso novamente para
fazer parte do contexto da sociedade. Foi assim que vi lá
fora, nas minhas andanças. Assim gostaria de ver o nosso
Estado procedendo com os idosos. Muito obrigado, O. Marta.
Fico feliz por ter-me trazido esse documento.
O coordenador - O advogado Fernando Vaz de Sampaio tem uma
pergunta a fazer ao Deputado.
O Sr. Fernando Vaz de Sampaio - Ilustre candidato, vim a
esta reunião para conhecê-lo. Declaro-me seu eleitor. Sou
apolítico e não tenho perguntas de cunho político. Entendo
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que V. Exa. não está procurando projeção ao candidatar-se ao
Governo de Minas Gerais, visto que apresenta um currículo
riquissimo. Pergunto, a titulo de curiosidade: o que moveu
V. Exa. a encarar esse desafio de ser Governador de Minas
Gerais, um cargo tão penoso?
O Sr. Hélio Costa - Meu caro Sampaio, você vai encontrar na
minha terra, Barbacena - e o meu povo aí está para confirmar
essa história - um menino, filho de funcionário público que
recebia o salário mínimo, de um taxista. Ele teve um sonho
muito grande, que foi, talvez, o de poder correr o mundo
Inteiro e, na minha profissão, consegui isso. Visitei 73
países, aprendi a falar quatro idiomas, vivi na Europa, nos
Estados Unidos, sem nunca ter ficado 40 dias longe de Minas
Gerais. Fui aprender na escola mais extraordinária de vida,
além de passar pelas universidades da Europa e dos Estados
Unidos, sempre trabalhando com meu próprio esforço,
superando as dificuldades. Nunca tive absolutamente nada.
Costumo dizer que, na minha infância, faltou tudo, só não
faltou uma quantidade extraordinária e imensa de amor e de
carinho. Por isso, tendo cumprido, talvez, esse meu destino
como profissional de imprensa, que passou por esse mundo
inteiro e aprendeu tanto, poderia, aos 48 anos, ter-me
aposentado. Corno sempre fui muito bem pago, tenho minhas
economias, minha família já está estabelecida. Poderia
estar, hoje, sem nada para fazer. Mas, como acabou de
lembrar a Sra. Marta, achei que tinha muito talento e muita
coisa a fazer nos próximos 20 anos. Quis fazer obras
sociais. Comecei empunhando a bandeira da casa própria, do
mutirão, através do qual poderemos dar ás pessoas mais
pobres e carentes o que de mais sagrado têm junto com sua
família - sua casinha. Para fazer isso, cheguei á conclusão
de que teria que me envolver na política. Assim acontece no
nosso Estado e no nosso Pais. Para conseguir tudo que
queremos, socialmente, devemos falar antes com um Deputado,
devemos pedir-lhe. Está aqui a carta da O. Marta, mostrando
ao futuro Governador do Estado o que gostaria de fazer com
sua associação. Entrei na política por isso. Não tenho,
nunca tive, nem vou ter sede de poder. Tenho sede de
justiça, vontade de fazer e. modéstia á parte, conhecimento
para fazer. E tenho a certeza de que vou poder ser a grande
diferença no nosso Estado de Minas Gerais, depois de tantos
anos como expectador do processo político nacional, depois
de tantos anos vendo São Paulo disparar tecnologlcamente, o
Paraná se distanciar, o Sul inteiro ficar diferente de nós.
Sei que posso ser a diferença, sei que posso ser um bom
governador, porque na minha simplicidade, em razão da minha
vida de menino pobre, vou ter a sensibilidade de ajudar os
mais carentes, vou ter a capacidade de dar apoio aos nossos
jovens, de entender a posição dos nossos aposentados, de ver
o sofrimento dos nossos funcionários públicos. E sabemos que
Minas Gerais não é isso, Minas Gerais nunca foi assim. Nós é
que sempre ditamos as regras da política de Minas e do
Brasil. Nós é que sempre mostramos, sim, o caminho
verdadeiro; não esse que estão tentando nos mostrar. Eu
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quero que Minas volte a ser o que sempre foi e que a gente
possa, com orgulho, chegar por este Brasil afora e dizer: Eu
sou mineiro. Que coisa bonita! Que coisa grandiosa! Eu, que
conheço todos os Estados brasileiros, sempre tive o prazer e
a honra de ver as pessoas me apontarem e dizerem: "Hélio
Costa é de Barbacena, Hélio Costa é mineiro." Eu até
costumava brincar com as pessoas, dizendo-lhes para nunca
perguntar a um brasileiro se ele é mineiro, porque, se for,
logo vai dizer: "Sou de Minas Gerais" e, se não for, vai
ficar sem jeito. A gente tem orgulho de ser mineiro. Foi por
Isso que voltei, foi por isso que deixei de ser jornalista
para ser político. Mas, na verdade, nunca deixei de ser
jornalista e nunca fui político completamente. Acho, até,
que a grande diferença que existe nesta eleição é que não
sou político completamente e não deixei de ser totalmente
jornalista. Há uma grande vinculação entre uma coisa e
outra. Acho que consegui, sim, mover um pouco as peças do
xadrez político de Minas Gerais, fato tão importante que
anunciaram, durante vários meses, uma grande coligação para
derrotar Hélio Costa, como se Hélio Costa fosse um líder,
coitado do Hélio Costa, Hélio Costa "desse tamanhinho". Não
tenho mandato, sou ex-Deputado. Mas meus amigos estão todos
aqui, nesta Casa. Que coragem extraordinária! Quando fomos
formar o nosso partido, Sampaio, diziam que não
conseguiríamos nem dois Deputados. Mas, de repente, vem Hely
Tarquinio, Paulo Pettersen, os companheiros todos, Wilson
Pires, Sebastião Helvécio... Acabamos formando a segunda
maior Bancada da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Uma
Bancada que se vai comportando com dignidade e com
seriedade. Na Câmara Federal, foi a mesma coisa. Meu querido
amigo Edmar Moreira, que aqui está, e muitos outros foram se
somando a nós, e, de repente, formamos uma Bancada de oito
Deputados Federais. Os Prefeitos, os Vereadores, as
Lideranças foram se somando, e, hoje, a candidatura Hélio
Costa não aconteceu por acaso. E pelo somatório de todas
essas atividades políticas que, num determinado momento,
essa extraordinária figura da vida pública de Minas Gerais,
que é Francelino Pereira, pela sua seriedade, pela sua
dignidade, quando teve que decidir, tomou o caminho da
candidatura Hélio Costa. E com isso, sem dúvida, meu amigo
Francelino Pereira deu um nó na política de Minas Gerais que
até hoje estão tentando desatar. Vai ser desatado no dia 1
de janeiro, no Palácio da Liberdade. Vamos contemplar, sim,
a classe política sofrida, espezinhada, lamentavelmente,
porque agora chegou a hora de separarmos o joio do trigo. E
eu fico do lado dessa pessoa maravilhosa que é o meu amigo
Francelino Pereira e do lado dos meus companheiros.
Deputados Estaduais e Federais. Muito obrigado.
O coordenador - Pergunta da funcionária pública estadual
Maria das Dores: "Dr. Hélio Costa, qual a sua opinião sobre
a estabilidade dos servidores públicos?".
O Sr. Hélio Costa - Sou, apenas, um candidato a Governador.
Entendo que direito adquirido é protegido pela Constituição
Federal. Quem tem o direito permanece com ele. Qualquer
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conversação acerca da estabilidade tem que ser pensada daqui
para a frente. Para trás, é direito adquirido, é lei.
O coordenador - O ex-Deputado Delfim Ribeiro tem uma
pergunta a fazer. Que ele se dirija ao microfone.
O Sr. Delfim Ribeiro - Governador Hélio Costa, por várias

vezes tive oportunidade de ouvi-]o em manifestações públicas
sobre o seu plano de governo, as suas intenções e as suas
metas à frente do Governo de Minas Gerais. Nós, tanto quanto
o senhor, tivemos oportunidade de diagnosticar Minas Gerais,
através de nossa vivência política. Pelo seu diagnóstico, o
senhor nos disse, há pouco, de um Estado carente na área
social, de saúde, educação, habitação, transporte; um Estado
carente de participação política no contexto nacional; um
Estado carente de valores para recuperar a sua credibilidade
e a sua tradição, a tradição de Minas no cenário nacional.
Mas esperamos que o senhor consiga superar esse diagnóstico
triste, vencê-lo, com a sua terapêutica, com o seu programa
de governo.
Temos visto o senhor falar das regiões que visitou, quase
todos os municípios de nosso Estado. Já que temos uma Minas
Gerais diversificada, as 'várias Minas" de Guimarães Rosa,
com diversidades acentuadas nos campos cultural, social,
econômico, etc., com o Norte de Minas diferente do Sul o
Sul diferente do Triângulo; o Triângulo, do Jequitinhonha; o
Jequitinhonha, da Mata; a Mata, das vertentes, que são
espaços econômicos distintos, com realidades sócio-
econômicas distintas, queremos saber: o senhor pretende
criar um fundo de desenvolvimento regional para fomentar o
desenvolvimento dos municípios que compõem essas regiões? Em
Minas, hoje, vemos um dado grave, que é o sentimento
separatista da região do Triângulo, que não se considera
incorporada ao nosso Estado. Diante desses problemas, de uma
Minas Gerais com realidades distintas, com realidades
diferentes, pergunto: o senhor pretende, pelo enfoque que
tem dado no seu inteligente programa de governo, criar
programas microrregionais afeitos às realidades regionais
para se chegar a um programa global, para evitar sentimentos
separatistas, para evitar que se faça um programa de governo
em Belo Horizonte para todo o Estado de Minas Gerais que não
atenda, efetivamente, à realidade distinta de cada região? E
esta a minha pergunta: o seu programa inteligente e moderno
vislumbra as realidades microrregionais? Porque é diante
dessas realidades microrreglonais que teremos um conjunto de
governo capaz de superar as dificuldades pelas quais passa
Minas Gerais. Quero dizer ao senhor que se esse é o seu
pensamento - um programa que atenda á Zona da Mata, que
atenda ao vale do Jequitinhonha, que atenda ao Sul, para
entrar no programa global - todos nós estaremos juntos,
porque, caminhando com o senhor, estaremos caminhando com
uma sociedade mineira mais justa, mais democrática e mais
liberal. Muito obrigado.
O Sr. Hélio costa - Meu caro Deputado Delfim Ribeiro,
entendo perfeitamente a sua pergunta e a razão pela qual V.
Exa. a formulou. Vou pedir permissão ao companheiro José
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Ferraz para que me dê duas vezes o tempo de uma pergunta
para que eu possa responder a esta colocação.
Uma das mais importantes inovações que nós apresentamos no

nosso programa de governo diz respeito à reforma tributária
que vai ser implementada a partir do ano que vem. Queremos
começar a usar em Minas Gerais o processo da reengenharia
para que possamos inverter a situação do Estado. A
reengenharia é o que existe de mais moderno no conceito de
administração pública e empresarial. Recentemente, no
exterior, tive oportunidade de fazer este tipo de curso e
pude entender que será importantissima para o nosso Estado a
utilização da reengenharia. Reengenharia quer dizer mudança
de conceitos. Um exemplo de conceito errado em Minas Gerais
é aumentar a arrecadação, mormente impostos. E errado. Se se
quiser aumentar a arrecadação, é preciso reduzir o imposto.
Essas coisas é que queremos implementar a partir do ano que
vem. Como vamos conseguir aumentar a arrecadação de Minas
Gerais sem aumentar o imposto? 'Reengenheirando" o Estado,
sistematizando e informatizando, a começar da nossa
Secretaria da Fazenda, que só tem 25% do seu sistema
informatizado. Queremos hoje ter Minas Gerais à frente,
porque, em termos de progresso tecnológico, o nosso Estado
está em 8g lugar no Brasil. Todo o Sul está à nossa frente,
a Bahia, Pernambuco, Ceará. etc. Nós estamos atrasados e
estamos ficando cada vez mais atrasados. Fazendo essa
reforma, vamos implementar, com a criação do fundo de
desenvolvimento regional, a distribuição democrática dos
recursos de Minas. Como funciona hoje? Cabe ao Governador de
Minas Gerais, evidentemente, algumas vezes através da
Assembléia Legislativa, mas, muitas vezes, sozinho na
solidão do cargo, decidir para onde vão os recursos do
Estado. O que nós queremos é democratizar a utilização dos
recursos e, para isso, vamos fazer a criação do fundo de
desenvolvimento regional. Esse fundo representa a retenção,
nas regiões de Minas Gerais, de pelo menos 1% do ICMS, pode
ser até mais. Onde queremos chegar? Democraticamente, as
regiões mais produtivas e mais ricas vão pagar pelas mais
pobres Como exemplo podemos citar o Vale do Aço, onde
podemos começar com empresas importantes como a Belgo
Mineira, a ACESITA, a CENIBRA, a USIMINAS e a Cia. Vale do
Rio Doce. Os recursos oriundos da participação do 1% dessas
empresas serão aplicados na região que vai do Vale do Aço
até o Jequitinhonha, até a terra do meu amigo José Ferraz.
Agora sim, nós vamos poder chegar lá e dizer que temos
recurso, porque teremos uma parte do ICMS além do que
normalmente vai pelas vias normais.
Esse fundo de desenvolvimento regional vai ser aplicado na
saúde, na educação, na abertura de estradas que escoem a
produção e para ajudar a nossa agricultura, o nosso pequeno
produtor. Esse fundo vai ser direcionado para essa região.
Agora, imaginem o Triângulo. Devo dizer a V. Exas. que já
não passa pela cabeça de nenhum triangulino inteligente a
idéia da separação. Isso é coisa do passado, é coisa
superada. Modéstia á parte, eu represento, hoje, o
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Triângulo. Tive a maior votação da história do Triângulo e
vou ter novamente, porque represento a unidade de Minas.
Nunca vamos permitir que se fale em separação, porque Minas
é uma só. Não há como se separar Minas. Se tirarmos o nariz
de Minas, ela morre. Minas é única. Entendam que este é um
assunto superado, e não há mais condição sequer de debatê-
lo.
Mas Imaginem o Triângulo Mineiro com a capacidade produtiva
que tem. Lá você encontra empresas do porte de uma Martins,
com IJS$1.400.000.000,00 de faturamento, a Johnson & Johnson,
a Souza Cruz, a Cargil, a ASC, a CTBC. São empresas
extraordinárias, de porte do Primeiro Mundo. Então, você
junta esse potencial extraordinário com o do Alto Paranaiba,
mais um pouco do Noroeste de Minas, que é o maior estocador
e a maior área irrigada da América Latina, e tem uma região.
Nessa região, esse 1%, mais uma vez, vai poder atender à
saúde, à educação, ao pequeno produtor, à abertura de
estradas.
Estamos falando da democratização dos recursos de Minas.

Quando você chega ao Sul de Minas e vê a ALCOA, em Poços de
Caldas, a Reynolds, em Pouso Alegre, a Cooperativa de Café,
em Guaxupé, o Parque Industrial de Varginha, toma
consciência do poder econômico extraordinário que também se
transforma em uma região, mas que absorve as vertentes. E
vamos também, ali, ter condições de estabelecer, com o fundo
de desenvolvimento regional, os caminhos do progresso que
precisamos, porque temos hoje em Minas Gerais, dos 756
municípios, 147 que, lamentavelmente, ainda não têm sequer
ligação asfáltica. Até o fim do Governo Hélio Costa, todas
as cidades de Minas Gerais estarão ligadas por asfalto.
Nenhuma terá estrada de chão. E não estou falando absurdo,
porque, no passado, houve um Governador deste Estado que fez
200 estradas em 4 anos. Se não fizeram nos últimos quatro,
não fizeram porque não quiseram. Nós vamos fazer e já
estamos trabalhando nos projetos internacionais que vão
viabilizar essas estradas, que são tão importantes. Não
preciso citá-las, porque o cérebro foi feito para esquecer o
que não é importante e guardar o que é importante. O que
precisamos fazer deve estar escrito. Está tudo aqui, todas
as 147 estradas que interligarão os municípios que ainda
estão na terra. O progresso não gosta de estrada de terra, o
progresso gosta de asfalto. E é assim que vamos agir O
Norte de Minas será interligado com a região metalúrgica
porque o Norte de Minas precisa ser impulsionado, da mesma
forma como o vale do Jequitinhonha. o do Mucuri e o do São
Mateus estão Interligados, na região do vale do rio Doce,
com o Vale do Aço. Interligaremos a Região Norte com a
região metalúrgica, onde temos firmas como a FIAT, com
faturamento anual de US$2.000.500.000,00. Basta dizermos
isso para que vocês possam ver o poder econômico da região
metalúrgica.
Aqui, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, existe, na

AMBEL, um projeto para o Governador do Estado assinar. E
este é igual àquele do salário do médico de que eu falei,
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que no dia 2 de janeiro a gente vai assinar. O projeto da
AMBEL pede exatamente o que eu estou propondo seja feito com
o fundo de desenvolvimento regional as 12 cidades mais
importantes do contexto da Grande 6H, que nós chamamos de
Região Metropolitana de Belo Horizonte, fariam parte desse
conglomerado, onde nós também teríamos recursos das empresas
da região. Imaginem Betim com a FIAT e a PETRO6RAS e o
complexo industrial de Contagem.
Meu caro Deputado Delfim Ribeiro, sabe o que me deixa
triste? E pensar que Belo Horizonte passou pelas mãos de
todos esses Prefeitos e tem, na sua região metropolitana,
Venda Nova, que é uma cidade de 600 mil habitantes, maior do
que Juiz de Fora, maior do que IJberlândia, do tamanho de
Contagem e que não tem um único hospital. São 600 mil
pessoas sem um hospital. Não tem um pronto-socorro, não tem
esgoto
Aqui, em Belo Horizonte, a nossa capital, que já foi
considerada como uma das melhores cidades do mundo para se
viver - e olhem que eu conheço um pouquinho do mundo - não
há estação de tratamento de esgoto. Vocês sabiam disso? Na
realidade, o que existe é uma estação primária, como se diz:
pega-se o esgoto todo e joga-se no ribeirão Arrudas. Esta é
a cidade na qual trabalharam durante quatro anos. Pergunte
aos nossos lideres comunitários que estão aqui, ao José
Milton, ao Paulo Rattes, meus amigos, ao Felipe Cupertino,
Presidente da UTP. Setecentas e cinqüenta mil pessoas em
Belo Horizonte vivem nas vilas e nas favelas sem água
tratada, sem esgoto, sem um posto médico, sem um posto
odontológico, sem ter o direito de subir com um carro para
puxar um caixão quando morre uma pessoa porque não entra um
carro numa favela de Belo Horizonte.
E isso que nós queremos mudar em Minas Gerais. E o
entendimento de que os recursos do Estado têm que ser
dirigidos, prioritariamente, para a saúde, para a educação,
sim, dentro das regiões estabelecidas previamente, como faz
o Fundo de Desenvolvimento Regional, e não a critério do
Governador. A diferença é essa. Vamos democratizar porque o
dinheiro não é do Governador, não é do governo, o dinheiro é
seu. Imaginem um Estado contra tudo que de novo existe no
mundo Inteiro e ainda cobra imposto de arroz, feijão, leite
de soja e macarrão, que é a cesta básica do pobre. Em Minas
Gerais se cobram 13%. Isso é um absurdo. Sabem por que nada
fazem? Lamentavelmente, arroz, feijão, leite de soja e
macarrão são comida de pobre. Então, eles não estão
interessados. O cidadão que ganha 100 salários mínimos vai
ao supermercado, compra arroz, feijão, leite de soja e
macarrão, paga 13% de imposto, e o trabalhador que recebe 1
salário mínimo paga 13% também, Isso é injusto. Não pode ser
assim. No ano que vem, cesta básica não terá Imposto em
Minas Gerais.
O Sr. Presidente - A Presidência lembra a V Sa que seu
tempo está esgotado.
O Sr. Hélio Costa - Não me digam que estou fazendo promessa

que não posso cumprir, porque no mundo inteiro não se cobra
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imposto sobre cesta básica. Em São Paulo e no Paraná também
não se cobra. Aqui é que estamos cobrando. Vamos parar de
cobrar aqui também.
o Sr. Delfim Ribeiro - (Pronunciando-se fora do microfone)
- Queria ter tido a oportunidade de puxar a língua do nosso
candidato.
O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado.
O coordenador - Pergunta do Sr. Antônio José Calhau: "Dr.

Hélio Costa, o que o senhor acha do Plano Real? Considerando
que alguns presidenciáveis tecem criticas ao referido plano,
destacando-se as do Sr. Leonel Brizola, indago ainda se o
senhor partilha da mesma opinião, já que manifestou apoio ao
referido candidato
O Sr. Hélio Costa - Eu que vivi durante longos anos - em
interregnos maravilhosos, diga-se de passagem - na Europa e
nos Estados Unidos, posso dizer, por experiência própria,
que é e como é maravilhoso conviver com uma moeda forte. E
bom saber que a gente pode fazer um orçamento, seja o de
casa, o da nossa empresa ou o do Estado; saber que o que
está sendo planejado para o mês que vem ou para o ano que
vem não vai ser diferente, porque a inflação de 50% ou 60%
"comeu" o dinheiro. Claro que sou inteiramente a favor do
plano. Primeiramente, porque ele foi bem elaborado, bem
colocado, e, num momento em que poderíamos fazer uma
comparação com o Plano Cruzado, por exemplo. Naquela época,
as reservas que o Brasil possuía eram de
US$7.500.000.000,00; hoje elas são de quase
US$40.000.000.000,00. Naquela época, tínhamos a dívida
externa sob moratória, e hoje ela foi negociada e está sendo
paga corretamente, sem sacrificar o setor social no Brasil.
Da mesma forma, a nossa divida interna está sob controle.
Então, esse plano tem todos os ingredientes técnicos para
ser bem sucedido. Além disso, foi apresentado de uma forma
inteligente. Ao Invés de vir acompanhado de uma expansão do
consumo e de congelamentos, esse plano foi introduzido de
uma forma correta. Preparou-se a chegada do Plano Real e,
quando ele assume a sua posição na economia, traz,
evidentemente, um impacto positivo. Tenho apenas uma
preocupação e percebo que já estão trabalhando nesse
sentido. Há cerca de duas semanas, tive oportunidade de
conversar com o Presidente Itamar Franco, que é, na
realidade, o grande autor intelectual desse plano. De fato,
foi decisiva a sua coragem de homem público capaz de se
submeter à aprovação de todos em uma situação difícil como a
que antecedeu a implantação do Plano Real, de se portar com
a dignidade com a qual se comportou e atender aos clamores
justificados e também capaz de se conter diante das
propostas que eram apresentadas para derrubar o plano. Quero
que o plano dê certo. Estou torcendo para isso, e a
preocupação a que me referi está se dissipando aos poucos.
Pelo que presenciei na semana passada, começo a sentir que
posso ficar tranquilo em relação à questão do preço dos
alimentos. Se conseguirmos chegar a 31 de agosto com o
trabalhador podendo comprar um pouquinho mais de arroz, de



feijão, de macarrão e um pedacinho de carne, pelo menos,
esse plano já será vitorioso, porque estará devolvendo o
poder de compra a quem vive de salário. Acho que o plano
está no caminho certo. Sou inteiramente a favor dele. E o
candidato á Presidência da República. Fernando Henrique
Cardoso, que, na realidade, foi o implantador do plano, foi
quem o defendeu nos seus primeiros dias e quem orientou o
nosso comandante-em-chefe, diga-se de passagem, a caminhar
corajosamente nesse sentido, merece, sim, os louros da
vitória até aqui alcançada. E, tenho certeza de que sua
vitória no dia 3 de outubro coloca o Brasil, como ele mesmo
diz, em boas mãos. Agora, precisamos de um Governador forte
em Minas Gerais. Por isso, vamos elegê-lo Presidente e,
aqui, é Hélio Costa.
O coordenador - A pergunta é do ex-Deputado Federal, Marcos

Tito, que se soma ás dos Srs. Alandim Rodrigues Vieira Brito
e Wagner de Assis, que são representantes da Associação dos
Servidores da Policia Civil. A pergunta do Deputado Marcos
Tito é a seguinte: "Hoje, um dos problemas mais graves dos
grandes centros é a segurança pública. Qual é o seu programa
para esse setor?" A outra pergunta é: 'Qual é o seu
posicionamento quanto á segurança pública de Minas Gerais,
pois, hoje, o Carcereiro ganha R$98,00, um detetive ganha
R$157,00 e o Delegado ganha R$600.00?".
O Sr. Hélio Costa - E aquilo que tive oportunidade de falar
ao me reportar à situação do Governo de Minas Gerais, que é
de decadência, de diminuição da sua capacidade produtiva nos
últimos dez anos. Infelizmente, o que está acontecendo em
Minas Gerais não pode ser comparado com o que ocorre nos
Estado de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul que, evidentemente, pagam muito bem aos seus
funcionários. Como exemplo, temos o que acontece no Noroeste
de Minas Gerais onde, recentemente, o Governo de Minas
Gerais implantou, por assim dizer, uma penitenciária de
segurança máxima. Entendam que essa "segurança máxima" está
entre aspas. Aqui, em Contagem, a'máxima" é a "mínima"
porque, a cada seis meses, assitimos à fuga de 20. 30
presos. Essa penitenciária de segurança máxima do Estado, em
Unai, está a 80Km da Penitenciária da Papuda, no Distrito
Federal. Ali não existe esse problema. Por quê? Porque um
Delegado, no Distrito Federal, ganha R$1.600,00,
aproximadamente, e aqui ganha R$600,00. Um detetive lá. na
Papuda, ganha R$350,00, R$400,00 e aqui ganha R$157,00. um
profissional de segurança está ganhando, aqui, um pouquinho
acima do salário mínimo e, lá, ganha quatro salários
minimos. Então, em casa você já tem a comparação e não
precisa ir muito longe para ver que, lamentavelmente, o
setor de segurança, em Minas Gerais, não tem sido prioridade
para o Governo. Queremos uma completa reformulação do
sistema, prestigiando esse profissional. Agora, sobretudo,
mudando um pouco um conceito que Minas Gerais, até hoje, se
negou a mudar, vamos, uma vez mais, aplicar nossa engenharia
ao processo. Hoje, estudiosos da segurança pública, no mundo
inteiro, dizem que já não se fazem mais penitenciárias desse
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tipo. Para dizer a verdade, a penitenciária mais famosa dos
Estados Unidos, para onde foi o Ai Capone dos filmes de
"gangsters" de Chicago, foi fechada. A Penitenciária de Sing
Sing, famosa no mundo inteiro por tantos filmes, também foi
fechada. Por quê? Hoje, o conceito de prisão, nos Estados
Unidos, não é mais o de penitenciária, mas o de cadeia
municipal, onde o preso permanece em contato com sua
família Se o preso vai para a penitenciária, de marginal,
vira bandido e, de bandido, passa a ser assassino. Não se
conserta ninguém isolando-o da sua família, da sua
comunidade. Custa muito menos, é muito mais simples, multo
mais objetivo, com resultados muito mais práticos, que cada
cidade cuide de seus presos, ao invés de o Estado ficar
gastando milhões de dólares para fazer as chamadas
penitenciárias de segurança máxima onde você, numa pequena
escada de quatro degraus, pula o muro e vai ao centro de
Belo Horizonte para amedrontar nossas famílias. Temos
inúmeras colocações sobre segurança em Minas Gerais mas
evidentemente é necessário que primeiro se prestigie o
profissional do setor. Enquanto um Detetive ganhar R$157,00
e um Carcereiro R$98,00, é evidente que não estão sendo
prestigiados nem estão sendo considerados prioridade. Vamos
estudar esse assunto desenvolvendo, a partir de 1995, um
grande trabalho em torno do sistema de segurança de Minas
Gerais, se Deus quiser.
O coordenador - O Sr. Décio Godói pergunta ao candidato

Hélio Costa: 'Para cumprir as metas do programa do leite, o
que é possível esperar para o incremento da produção
leiteira do nosso Estado?'.
O Sr. Hélio Costa - O programa do leite será implantado tão
logo, evidentemente, tenhamos a Assembléia Legislativa
funcionando; um ou dois meses depois teremos condições para
tanto. O programa tem duas funções especificas, sendo uma
social e a outra empresarial. O programa do leite em nível
nacional atendeu a 7 milhões de crianças, no Brasil. Em
Minas Gerais, com o programa mineiro, temos condições de
atender, no mínimo, a 1 milhão de crianças e gestantes. O
programa não tem, apenas, a função social. Ele vai atender
aos produtores de leite do interior, que estão sendo, na
realidade, espezinhados pelas multinacionais, entregando o
leite, na safra e na entressafra, pelo mesmo aviltado preço.
As multinacionais são formidáveis para patrocinar nossos
times de futebol, mas não dão, absolutamente, nenhuma
atenção, nenhum apoio aos nossos pequenos e médios
produtores de leite. O programa do leite será implementado,
partindo do pressuposto de que o rico pagará um pouco pelo
pobre. Vamos redirecionar os impostos do setor de
laticínios. Então, para comprar queijo, principalmente um
camembert, o consumidor do produto, com seu apurado gosto
francês, pagará bem mais por esse luxo. O mesmo acontecerá
com o consumidor da manteiga batida, que custará mais cara.
Agora, esse pouquinho mais caro da manteiga. do iogurte, do
requeijão, que são alimentos para ricos, vai pagar o leite
do pobre. Existe coisa mais inteligente que isso?
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Honestamente, desconhecemos. É assim que faremos, se Deus
quiser. O que não for possível cobrir, o Estado o fará. Mas
a prioridade é o atendimento á função social e ao pequeno
produtor rural, que, lamentavelmente, só falta entregar o
leite de graça para as multinacionais do setor de

laticínios.
O coordenador - A Sra. Efigênia dos Santos Gomes,
Presidente do Movimento Negro Cultural Restaurador Jair
Afonso Inácio e representante de outras entidades, não menos
importantes, de Ouro Preto, gostaria de fazer uma pergunta
ao candidato Hélio Costa.
A Sra. Efigênia dos Santos Gores - Gostaria de perguntar ao
ex-Deputado Hélio Costa, como representante do Movimento
Negro de Minas Gerais e de Ouro Preto, cidade mineradora por
excelência, onde muito sangue negro foi derramado, o que
fará, se eleito, pela nossa parte cultural, que é
maravilhosa, mas se encontra extremamente esquecida.
Gostaria que o senhor, caso eleito, colocasse, em seu
governo, alguém que tivesse um carinho especial pela cultura
negra de Minas. Vemos o negro, que merece respeito, ser
marginalizado e discriminado, inclusive pelos políticos.
Participei da Vice-Presidência do Pi- em Ouro Preto, e me foi
negado o direito de continuar como Vice-Presidente, porque,
infelizmente, o Presidente Aloisio Pimenta nos roubou o
direito de participar de um debate aberto com o atual
Presidente do PL em Ouro Preto. Eu gostaria que o senhor
olhasse o problema com carinho, porque não há respeito pelas
pessoas mais humildes.
O Sr. Hélio Costa - Quero agradecer a participação da Dona
Efigênia, pela sua liderança e pela maneira inteligente de
colocar a questão. Tenho uma experiência extremamente
interessante, na minha carreira como jornalista
profissional, a respeito da questão do negro, pois vivi
durante muitos anos nos Estados Unidos e pude acompanhar o
movimento de liberação e de libertação do negro americano.
Tenho guardada comigo a lembrança do instante inesquecível
em que conheci o maior líder negro de todos os tempos,
Martin Luther King, uma figura extraordinária. Aprendi muito
com o movimento negro americano. Tenho inúmeros amigos lá e
aqui, que me ajudam. E vou pedir á senhora que participe da
nossa emoção de poder dizer que o Governo de Minas Gerais, a
partir do próximo ano, terá uma preocupação muito especial
para com as minorias do nosso Estado, evidentemente,
começando pela posição do negro mineiro. Queremos que ele,
assim como a mulher, deixe de ser um instrumento da
sociedade para ser parte dela: parte da sociedade, parte do
governo, dentro do governo, para que você, como liderança
negra, possa trazer as mudanças que temos de fazer em nosso
governo e em nosso Estado. Tenho muita convicção de que a
cultura que se encerra em torno do movimento negro em Minas
Gerais só não teve a atenção do Governo até hoje porque, de
resto, o Governo de Minas não se preocupou muito com a nossa
cultura nem com a cultura de modo geral. Temos 70% do
patrimônio histórico do Brasil em Minas Gerais, em Ouro
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Preto, Sabará, Congonhas, Tiradentes e outros municípios.
70% do patrimônio histórico do nosso Pais está em Minas
Gerais, e não temos sequer uma política de proteção para
esse patrimônio. Somente as empresas particulares têm
ajudado. Imaginem, por exemplo, o que acontece com a nossa
cultura interiorana, que vai desde a formação musical ate as
festas de reis e os congados, que, lamentavelmente, sequer
são entendidos como cultura. Dizem que são expressões de
cultura. Parece que, quando se trata de um movimento
cultural negro, é expressão de cultura e, quando se trata de
um movimento cultural branco, é cultura. Isso é o que vamos
corrigir a partir do ano que vem, porque, mais do que a Lei
Afonso Arinos, mais do que diz a Constituição de 1988 - 'que
todos somos iguais perante a lei' -, o Governo tem que
implementar a lei. E, quando o Governo passa por cima da
lei, temos que responsabilizar esse Governo. Você pode ter
certeza, Efigênia, de que, a partir de 1Q de janeiro, vamos
estar permanentemente sintonizados com a angústia do negro
mineiro, que, lamentavelmente, é preterido no emprego quando
vai disputar o mercado de trabalho na mesma idade, na mesma
categoria, no mesmo dia e na mesma hora com o branco. Da
mesma forma, a mulher, quando disputa o mercado de trabalho
a na mesma hora, dia e lugar com o homem, perde. Essas
coisas têm que ser corrigidas. Vou citar aqui a frase de um
homem extraordinário, que se notabilizou no seu pais pela
extraordinária capacidade de conduzir uma nação no momento
difícil de uma guerra civil que matou milhares e milhares de
seres humanos. "O Governo', diz ele, "tem que ser do povo,
pelo povo e para o povo. Assim, ele nunca vai desaparecer'.
A frase é de Abraham Lincoln.
O coordenador - A O. Lourdes Taitson, do Sindicato dos
Especialistas da Educação do Ensino Público de Minas Gerais,
quer fazer uma pergunta ao candidato Hélio Costa.
A Sra. Lourdes Taltson - Dr. Hélio, o sofrido magistério de
Minas está quase cedendo lugar, em seu idealismo, para um
desânimo e descrédito. Não agüentamos mais ouvir falar em
educação nas campanhas políticas; não aguentamos mais ouvir
falar sobre qualidade de ensino, não agüentamos mais ouvir
falar em tanta coisa sobre educação, não chegando essa ação
educacional até nós. O discurso está exaustivo. Não se fala
em qualidade de educação, qualidade de ensino, quando para
nós, educadores, a qualidade está resumida nos luxuosos
cartazes, nas propagandas de interesse do Governo, estudando
o nosso aluno sem livro didático. Não suportamos mais ouvir
falar em qualidade total, em qualidade de ensino, quando as
nossas sofridas escolas são sustentadas pelo esforço do
educador, pelo dinamismo dos seus diretores e pela
capacidade de seus especialistas, acabando por ser creditado
a nós, educadores, um fracasso educacional que cabe
unicamente ao Governo. Já não suportamos mais, Dr. Hélio, um
poder dominador. A ditadura do poder está suplantando até a
ditadura do regime. Gostaríamos de saber o que o magistério
de Minas poderá esperar do senhor. Na sua administração -
temos esperanças que o senhor chegue lá - o educador se
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sentará àmesa para discutir a educação com o Governo ou
continuará ouvindo os programas de rádio e de televisão
cantar uma qualidade que nós desconhecemos, cantar uma
democracia nas escolas que não conhecemos, cantar todas as
glórias da educação e esquecer aquele educador que está ali
trabalhando. Queremos ter sua posição.
O Sr. Hélio Costa - Quero lhe agradecer e parabenizá-la
pela maneira tão clara e objetiva da colocação de sua
pergunta. Entendemos que, neste momento, em Minas Gerais, a
educação não é prioridade. Pelo contrário, O que está
acontecendo em Minas, parece, é que ficaram felizes com o
prêmio internacional que ganharam. Pelo menos parece assim.
Fizeram um programa de educação; conseguiram recurso
internacional e quase perderam esses recursos há 30 dias,
diga-se de passagem. Eram milhões e milhões de dólares que,
por pouco, não vinham para Minas Gerais por total e absoluto
desconhecimento da questão. Esqueceram-se de que a educação.
em Minas Gerais, está sendo feita, neste momento, com a
professora, o profissional, trabalhando, sendo mal pago,
esquecido, abandonado, porque, infelizmente, a educação não
é prioridade. Existe a possibilidade de se fazer, em Minas
Gerais, a equiparação de professora do Estado com
professoras de outros Estados, conforme já conversamos
anteriormente. Se o piso salarial de São Paulo, do Paraná,
de Santa Catarina, está em torno de quatro salários, por que
em Minas Gerais está em torno de um apenas? Se Minas Gerais
é o segundo Estado em arrecadação nacional, por que não pode
pagar tão bem quanto os outros Estados? E porque,
lamentavelmente, a educação não é prioridade. Queremos, sim,
que a educação seja prioridade e queremos a qualidade de
ensino através de um profissinal da educação bem remunerado,
privilegiado pelo Governo de Minas Gerais. Queremos a escola
integral, razão pela qual a nossa associação com o PDT nos
trouxe já, várias vezes, o Prof. Darci Ribeiro, que está nos
assessorando nesse assunto. Queremos inovar, de uma forma
especial, com a reciclagem das professoras, regionalmente.
Para cada região de Minas Gerais temos que providenciar
recursos para a reciclagem de professoras. Queremos um
trabalho permanente para estudar a questão da repetência,
que tem que ser vista como um problema nas escolas públicas
de Minas Gerais. Entretanto, quem está em condições de
estudar e de apresentar soluções não é a classe política,
mas o profissional do setor. Talvez eu esteja cometendo uma
grave injustiça, mas, pela primeira vez, vamos ter na
Secretaria da Educação um profissional da educação. Assim,
seremos capazes de dizer que a classe política será ajudada
por quem conhece a educação e que nós vamos nos beneficiar
com a capacidade de um profissional do ensino. Sei que a
senhora espera muito mais. Venha nos ajudar a fazer esse
projeto da educação em Minas Gerais. Com a sua capacidade,
com a sua experiência e o seu talento, evidentemente, vamos
ser bem sucedidos. Muito obrigado.
O coordenador - O Sr. José Natan, Presidente do Sindicato
da União Brasileira de Caminhoneiros e Afins, pergunta ao
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Sr. Hélio Costa se existe, em sua plataforma política, algum
plano de apoio aos caminhoneiros, que são uma grande maioria
e estão tendo seus caminhões roubados por falta de
estacionamento; estão sem fretes, por falta de apoio das
autoridades e, conseqüentemente, a Vale do Rio Doce quer
encampar outros meios de transporte, enfatizando a Rede
Ferroviária, fechando assim a possibilidade de grandes
contratos de carga. Pediria ao candidato que respondesse no
mais breve tempo possivel
O Sr. Hélio Costa - Meu caro José Natan, existem duas
coisas importantes, que podem ser ditas, de imediato, para
você e para a classe dos nossos queridos caminhoneiros. Em
primeiro lugar, um projeto que temos aqui, das nossas
estradas no interior de Minas. A começar, evidentemente,
pelo trabalho que vamos desenvolver em cima do projeto da
Fernão Dias, um dos mais importantes do sistema rodoviário
de Minas Gerais. Entretanto, queremos mais. Já estamos
trabalhando para que a BR-381 seja também duplicada até
Governador Valadares. Parece que o Governo desconhece que a
BR-381 não termina em Minas Gerais e que ela continua e vai
a Governador Valadares. E, quando se fala de duplicação, só
se fala de Belo Horizonte a São Paulo. Então, queremos que o
projeto seja ampliado, para que possa chegar até a
Governador Valadares. Já disse também da necessidade de se
levar o asfalto a todos os últimos 147 municípios de Minas
Gerais que ainda se encontram Isolados do asfalto. Vejam o
que acontece na região que vai de Conselheiro Lafaiete até
Ubá, por dentro, á margem esquerda da BR-040, passando por
Lamimn, Catas Altas da Noruega, etc. São 18 cidades, as
últimas cidades de Minas Gerais, todas unidas, sem asfalto,
lamentavelmente. E uma situação que precisa ser corrigida.
Caro Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Minas
Gerais, essa é uma situação Importante para os
caminhoneiros. Temos uma inovação. Hoje podemos ter o
sistema de rastreamento, via satélite, que já se usa nos
Estados Unidos e na Europa. Coloca-se escondido um pequeno
aparelho, do tamanho de uma caixa de fósforos em seu
caminhão, e você poderá saber onde ele se encontra, em
qualquer lugar do território nacional. Isso é possível
através de um sistema de comunicação importante. Não falamos
sobre esse tema, mas o nosso projeto de comunicação para o
Governo de Minas Gerais dá uma cara para o nosso Estado.
Infelizmente, hoje, o nosso Estado sequer chega com a sua
televisão de Belo Horizonte a mais de 200 cidades de Minas
Gerais. Infelizmente, costumo dizer que Minas Gerais, um
Estado do tamanho da França, ainda tem 200 cidades sem o
sistema ODO. Temos um projeto de comunicação que visa a
fazer essa ligação, via satélite, unindo Minas Gerais, pela
primeira vez. Porque se hoje o Governador Hélio Garcia
quiser falar para Minas Gerais inteira, ele não consegue.
Inclusive, hoje o nosso programa do TRE não é transmitido
para cerca de 192 cidades de Minas Gerais. O nosso programa
de rádio sequer chega ao Norte de Minas, porque não existe,
em nosso Estado, uma rede de rádio. Vamos fazer essa
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Interação do sistema de comunicação, via satélite. Assim,
poderemos prestar um grande serviço ao caminhoneiro de Minas
Gerais, proporcionando-lhe segurança. Também construiremos
multas estradas. Esse é o nosso compromisso.
O coordenador - 0 Sr. José Natan, urbanista, faz a seguinte
pergunta: "0 que o candidato pensa a respeito do problema da
habitação popular? Qual seria a solução de seu governo?.
O Sr. Hélio Costa - Não sei se terei tempo, mas queria,

mais uma vez, falar sobre uma das questões mais importantes
do Estado de Minas Gerais, que é a habitação popular.
Segundo os dados mais recentes que compilamos, Minas Gerais
precisa hoje de 1 milhão de residências populares.
Infelizmente, o processo de construção de casas populares em
Minas Gerais fere muitos interesses econômicos. Quando você
diz: "o mutirão da casa própria faz cinco casas, enquanto
uma empresa contratada pelo Governo faz uma!!; "o mutirão da
casa própria custa 20% para colocar uma casa em pé, você
começa a entrar em uma área onde o fogo cruzado, ás vezes,
como costumo dizer, o chumbo pega debaixo da asa. Tive
oportunidade de fazer um projeto que já vi dar certo, em
várias partes do mundo. Iniciado esse projeto, que hoje está
concluído com 200 casas em Barbacena, lamentavelmente,
tentaram, de todas as formas, impedir sua execução e seu
sucesso. Mas esse projeto deu certo, apesar do meu
sofrimento e dos dissabores pelos quais passei e ainda passo
hoje. Esse projeto é a base do que queremos fazer durante os
quatro anos de nosso governo em Minas Gerais. Só assim,
vamos poder resolver esse gravíssimo problema da casa
própria. Vejam Belo Horizonte: segundo uma das maiores
autoridades na questão habitacional na capital mineira, que
é o meu querido amigo Padre Uite, do Bairro lg de Maio,
dados estatísticos fidedignos indicam que, só em Belo
Horizonte, precisamos de 100 mil casas para atender aos mais
carentes. Não precisamos ir muito longe para ver o nosso
povo vivendo debaixo do viaduto, debaixo da ponte, caindo da
ribanceira. Subam um pouquinho os morros de Belo Horizonte e
verão a pobreza em que o povo está vivendo: barracos caindo.
Com chuvas de mais de três dias, Belo Horizonte se
transforma numa coisa horrível, porque vive com as encostas
ameaçadas. Temos de fazer um projeto que cubra Belo
Horizonte, que cubra Minas Gerais, porque, infelizmente, os
últimos dois Prefeitos de Belo Horizonte não cuidaram disso,
não. Aqui, em Belo Horizonte, adotou-se o critério segundo o
qual, se o Governo Municipal fizesse casas populares, vinha
mais gente do interior para ganhar casa, e, dessa forma, o
povo continuou vivendo, angustiosamente, nos barracos caindo
aos pedaços ou cobertos de lonas, como nós vemos em várias
regiões da cidade. A questão da casa popular é uma questão,
para nós, moral. Hoje, o trabalhador que ganha salário
mínimo gasta 2/3 de seu salário pagando aluguel. A casa
própria, o barraco próprio, é que dá ao trabalhador um
pouquinho de folga para que ele possa alimentar melhor seu
filho, para que possa trazer um pouco mais de conforto para
a sua família. Então, essa casa não é luxo. E de fundamental
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importância para o trabalhador que vive de salário. Ela não
Pode ser vista, como foi no passado, como um problema. Pelo
contrário, casa própria tem que ser sempre solução. Estamos
desenvolvendo um projeto Inteligente, e com os pés no chão,
de construção de 100 mil casas próprias. Dando certo o
projeto e o prazo sendo encurtado, entramos na segunda fase,
com mais 100 mil casas. Existem recursos do Governo do
Estado, do Governo Federal e de entidades internacionais
para construção de casas populares. Vejam um exemplo aqui. O
Dr. Francelino Pereira, quando Governador de Minas Gerais,
fez 74 mil casas populares. Tenho de cabeça esses dados.
Sabem quantas casas foram construídas nos últimos 3 anos e
meio, em Belo Horizonte? Três mil e quinhentas, até agora.
Talvez, nos próximos 6 meses, possam fazer mais 30 mil. Os
recursos do Ministéio da Ação Social existem e podem ser
usados. Em Minas Gerais, serão usados no ano que vem. Nós
nos lembramos da campanha de 1990, quando diziam que Iam
fazer 400 mil casas populares em Minas Gerais. Fui à
televisão e disse - nos palanques reforçava - que o então
Governador de São Paulo tinha dito que terminava o seu
mandato fazendo em São Paulo, com muita dificuldade, embora
seja o Estado mais rico da federação, 200 mil casas
populares. Estavam propondo que. em Minas Gerais, se
construíssem 400 mil. Mentira. Não adianta propor isso. A
gente tem que ficar com os pés no chão. Vamos fazer a
proposta de 100 mil casas, porque podemos cumprir. A média
que o Governo Federal autoriza para Minas Gerais é de 35 mil
casas por ano. Em 4 anos seriam 140 mil casas. Agora, num
processo de mutirão, conte-se, para cada uma dessas casas. 5
casas. Nós podemos fazer isso. O problema da casa própria
tem solução. E a solução virá em 3 de outubro, se Deus
quiser,
O coordenador - Por falar em 3 de outubro, a Rita Ramirez
faz uma pergunta de cunho político, que é a seguinte; "Como
um sem-número de Deputados que davam apoio ao ex-Governador
apóiam agora a sua candidatura, é correto supor que o ex-
Governador Newton Cardoso seja seu aliado político?".
O Sr. Hélio Costa - A nossa bancada aqui na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, honrosamente, é composta por 11
Deputados, sendo que quatro vieram do PMDB São eles os
Deputados Paulo Pettersen, meu querido amigo Elmo Braz, lg
Secretário desta Casa. João Marques e Sebastião Helvécio. Eu
também sou cria do PMDB. Na realidade, comecei minha vida
pública lá em Barbacena, na década de 60, no MDB, com meu
querido amigo e professor, que está ali quietinho, o meu
grande amigo Manoel Conegundes, ex-Deputado á Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Naquele tempo, Manoel
Conegundes era um mito. Carregava debaixo do braço um livro
de filiação ao MOS. Ele ia de casa a casa dos amigos,
pedindo que se filiassem ao Partido. Mas ninguém queria
fazê-lo, por duas razões; primeiro, porque o partido era
muito pequeno; segundo, porque quem se filiasse corria o
risco de ser preso. Foi nessa época que me filiei ao MDS de
Tancredo. E, hoje, tenho a honra de dizer que, se não estou
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no MOB, tenho a honra de ter muitos amigos que vieram do
partido comigo. Entre eles, essa figura extraordinária de
homem sério, que passa pela vida pública de Minas Gerais,
trazendo a história mais bonita das nossas mantiqueiras
gravada nos livros, que faz parte do meu partido, o PP,
também vindo do MOB, o meu querido amigo, que ali está, o
Deputado Bias Fortes. Então, a pergunta se responde da
seguinte forma: temos no nosso PP companheiros que vieram do
PMDB. Companheiros que foram leais ao Governador. Fico feliz
em saber que eles, apesar de serem submetidos há muito tempo
ao crivo da imprensa e da opinião pública de Minas Gerais,
foram leais. Política se faz assim, com lealdade. Isso acho
muito bonito. Acho, até, que quem ganhou foi o Governador
Newton Cardoso, com a experiência de Sebastião Helvécio,
Paulo Pettersen, Elmo Braz, que são homens de bem. O ex-
Governador não é do meu Partido. Tenho inúmeros companheiros
ainda no PMDB e me sinto muito honrado em dizer que uma
grande parcela do PMDB de Minas Gerais apóia a candidatura
Hélio Costa: Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos.
Vereadores, lideranças, etc. Gostaria, até, que fossem mais.
E tenho a certeza de que vamos chegar ao governo, e vamos
sim, com a marca da disposição dos nossos companheiros de
vários partidos que nos apóiam. Temos companheiros de vários
partidos, mas, as preferências do ex-Governador por uma
candidatura, evidentemente têm que lhe ser perguntada. Muito
obrigado.
O coordenador - Pergunta de Sebastião Duarte de Almeida:
"Minas possui duas grandes riquezas que a natureza nos
concedeu: minério e água. Por que não cobrar ICMS sobre
esses produtos?"
O Sr. Hélio Costa - Sim, Deus foi generoso com Minas
Gerais, de duas formas. Passei por 73 países nas minhas
andanças como jornalista internacional. Nunca vi em lugar
nenhum do mundo coisa tão extraordinária, tão rica, como o
Circuito das Aguas. no Sul de Minas. Expandindo o ângulo de
visão um pouquinho mais, chegamos a Araxá, que é uma jóia
excepcional, também inigualável no mundo inteiro. Olhem que,
nos Estados Unidos inteiros, pais do tamanho do Brasil, só
há um local com águas como as que temos aqui em Caxambu.
Carnbuquira, Lambari, Poços de Caldas, Araxá, e é uma
regiãozinha bem pequenina. Deus foi sem dúvida generoso com
Minas Gerais. Infelizmente, a administração estadual desses
recursos extraordinários é que tem sido falha, porque nós
temos hotéis maravilhosos, que estão praticamente fechados.
Vejam o que aconteceu, agora, recentemente, em Araxá:
fecharam o Grande Hotel de Araxá, que é uma das estruturas
mais bonitas do nosso Estado e do nosso Pais. E difícil
passar por algum lugar, no mundo inteiro, e ver o que existe
em Araxá, no Grande Hotel. Mesmo assim, fecharam o Grande
Hotel. Puseram 205 empregados do Grande Hotel na rua.
Acabaram com uma fonte extraordinária de renda da nossa
Araxã, porque em torno do hotel tínhamos mais de mil pessoas
que trabalhavam, além dos funcionários do hotel.
Infelizmente, deixaram passar de tal forma a questão do
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Grande Hotel de Araxá, que o Governo está chegando ao fim e
a solução não veio. No Sul de Minas, vai-se encontrar a
mesmíssima situação, com os nossos hotéis em Poços de
Caldas, em Lambari, em Caxambu. Tudo está da mesma forma.
Agora, vejam só, o turismo é a indústria número um do mundo.
De todas as indústrias, a que mais produz no mundo inteiro
se chama turismo. De turismo vive a Grécia; quase só de
turismo, vive Portugal, hoje; muito de turismo vive a
Espanha; Liechtenstein, para não estender muito a lista, os
pequenos principados do centro europeu, todos eles vivem em
função do turismo. E, nós, em Minas Gerais, com a nossa
serra do Ibitipoca, com a gruta de Maquiné, com as lagoas,
que temos esse Circuito das Águas extraordinário, com Ouro
Preto, com Sabará, com Tiradentes, com tudo isso,
infelizmente, achamos que turismo é uma coisa que se mistura
com esporte e lazer, porque a nossa Secretaria é de esporte,
lazer e turismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
No nosso Governo, vamos ter uma Secretaria de Turismo para
desenvolver esse potencial extraordinário, dessa indústria
sem chaminés, que vai criar empregos, que vai ajudar as
nossas regiões. Para Selo Horizonte, há a nossa proposta de
um centro de convenções internacional. Queremos, se Deus
quiser, no primeiro ano, começar a executar o grande centro
de convenções de Belo Horizonte, que vai abrir 3 mil
empregos na nossa Selo Horizonte esquecida nesse processo.
Hoje o mercado de convenções, no mundo inteiro, é de
US$100.000.000.000,00 em quatro meses, todos os anos.
Lamentavelmente, Selo Horizonte não vê um centavo desses
uS$100.000.000.000,00, porque não tem estrutura para receber
quem queira fazer uma convenção na nossa Capital. Vejamos o
que aconteceu no ano passado. Os funcionários da IBM se
reuniram em Roma e, em dez dias, deixaram no mercado
US$50.000.000,00 em compras. Nós não podemos sequer fazer
aqui, em Belo Horizonte, uma reunião um pouquinho mais
importante, porque não temos onde acomodar os nossos
convidados.
Então, eu falei primeiro das águas nobres. Se tivesse que
falar de taxar as águas úteis, a água da torneira, eu,
particularmente, acho quase um absurdo, porque a água é um
bem de consumo que até a própria Constituição diz que quem
não pode pagar tem que ter de graça. Agua deve ser assim: o
rico paga pelo pobre. Tem que ser dessa forma Quem pode ter
uma piscina de 20.000 litros tem que pagar mais para
podermos colocar água em 10 barracões da Vila Fátima, pois o
povo de lá não pode pagar água. Assim é que tem que ser o
governo democrático. Não prejudica ninguém.
Agora, quanto ao minério, diga-se de passagem, encontra-se
envolvida a questão do impacto ecológico, porque nós que,
volta e meia, temos que nos deslocar de helicóptero,
partindo de Belo Horizonte, vemos, infelizmente, que parece
que estão arrancando a pele dos nossos morros. Estão
escamando as nossas montanhas. E uma agressão, uma coisa
tão violenta que precisa ser contida. Não vai aqui,
evidentemente, nenhuma preocupação de que não se pode
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que, em Minas Gerais, a exportação de minério representa
US$1.500.000.000,00 por ano. Agora, necessitamos de recursos
oriundos desta extraordinária indústria, para que possamos
trabalhar com estas questões fundamentais. Taxar, sim,
porque com estes impostos poderemos fazer o melhor sistema
de educação, o melhor sistema de saúde, vamos poder melhorar
as nossas vilas no Interior do Estado e as nossas favelas
nas grandes cidades. Vamos poder dar atendimento médico e
odontológico, melhorar as nossas estradas. E assim que vejo.
Muito obrigado.
o coordenador - Pediria ao candidato Hélio Costa para ser
mais rápido, porque existem dezenas de perguntas para ser
feitas ainda, e o prazo regimental - estou sendo informado
agora -, está esgotando-se. Pergunta do Sr. Antônio Sampaio:
'Como o senhor encara a aposentadoria especial dos
parlamentares e o IPLEMG? Como o senhor explica seu apoio a
Fernando Collor, e o fato de que o PP, em sua grande
maioria, è composto por egressos do PRN?'.
O Sr. Hélio Costa - Tive a oportunidade de ser convidado,
honrosamente, pela Presidência do IPLEMG e conversar com os
meus companheiros ex-Deputados. Aqui, existe um Instituto
que cuida da aposentadoria dos ex-Deputados. E uma questão
interna da Assembléia Legislativa, da Casa. O Governador não
tem nada a ver com isso, O Governador só pode ajudar.
Atrapalhar, piorar, de jeito nenhum. Pelo contrário, o
Governador vai querer ajudar. Essa é a nossa posição. E vou
mais além. Disse aos meus companheiros, ao visitar o IPLEMG,
que queria usar a figura do ex-Deputado, como ela aparece na
Constituição americana, na qual os mais antigos, os mais
velhos na política são vistos como os ex-Deputados
aposentados aqui em Minas Gerais. Queremos aplicar a esse
caso o que está na Constituição americana: 'advice and
consent", que são " conselho e consentimento'. Gostaria de
ter do Instituto dos ex-Deputados a sua experiência, a sua
capacidade extraordinária, para que possam ajudar o
Governador, aconselhando-o e dando-lhe seu consentindo. Essa
é a minha posição: o mais idoso sabe mais do que a gente. E
assim que vemos a questão do Instituto, é uma questão
puramente relacionada com a Casa, o Governador nada tem a
ver com ele. Agora, a questão dos nossos companheiros do
PRN, ela é muito simples. Nós temos o Sr. Hely Tarquínio,
que foi eleito, originalmente, pelo PRN. Deputado em Patos
de Minas. Temos o Deputado Wilson Pires, que também foi
eleito, originalmente, pelo. PRN. em Teõfilo Otõni. E temos o
José Maria. A questão partidária não foi necessariamente o
PRN. Todos foram candidatos pelo PRN, porque foram
candidatos com Hélio Costa, em 1990. Então, por favor, tirem
qualquer culpa deles, ponham-na nas minhas costas, que eu
tenho costas largas e aceito isso. Eles não têm culpa de
nada.
O coordenador - O Sr. José Vitalino pergunta: "Como ficará
no seu Governo a cobrança do ICMS, que antes era de 15% e
foi para 18%, penalizando todas as empresas e fazendo com
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que muitas fechem as portas e se mudem para outros
Estados?".
O Sr. Hélio Costa - Já tivemos a oportunidade de conversar
sobre a reforma tributária que queremos fazer em Minas
Gerais. Devemos começar, como eu disse, invertendo a posição
que, lamentavelmente, sempre foi adotada nos Governos
anteriores: para aumentar a receita, tinham de aumentar o
imposto. Dentro do processo da reengenharia, queremos fazer
o contrário: queremos diminuir os impostos setorialinente.
Vocês se lembram de que, em São Paulo, no ano passado,
quando reduziram o imposto sobre o carro popular,
automaticamente as vendas cresceram de forma espetacular.
Tanto que, até hoje, a indústria automobilística está
tentando atender à demanda surgida com a redução do ICMS. Em
Minas Gerais, queremos, rigorosamente, fazer essa grande
experiência, setorialmente. Por exemplo, pegaríamos o setor
de confecções e começaríamos a aplicar a redução do ICMS. A
medida que a base crescesse, o imposto diminuiria mais.
Assim, funciona. Com respeito á percentagem de 18%, é
Importante notar que, até o Governo anterior, era de 17%.
Passou aqui, na Assembléia, um projeto que aumentava de 17%
para 18%, com a condição de que esse 1% de aumento fosse
utilizado para construção de casas populares em todo o
Estado. Isso foi no final do Governo Newton Cardoso. Neste
Governo de Hélio Garcia, ele deveria ter usado esse 1% na
construção dessas casas. Então, temos duas opções: já que
não se construíram casas populares, ou se reduz a aliquota
para 17%, ou se constroem essas casas. Por isso eu disse que
o Governo do Estado tem recursos para fazer casas populares.
Se não fez, é porque não quis.
O coordenador - A jornalista Glória Metzker pergunta:
Diante da realidade encontrada no setor agropecuário do

Estado, justificada pela falta de recursos e de uma política
agrícola mais efetiva, com que instrumentos de política
agrícola o senhor pretende atuar, para colocar a agricultura
de Minas nos patamares em que sempre esteve?"
O Sr. Hélio Costa - Temos de levar em consideração que a

agropecuária representa 22% da mão-de-obra em Minas Gerais e
40% de todas as exportações de nosso Estado. E olhem que
comparação curiosa: nos Estados Unidos, que produzem de
computadores até grãos, 50% de todas as exportações são de
grãos Aqui em Minas, 40% de nossas exportações vêm da
agricultura. Mesmo assim, nossa agricultura representa
apenas 14.5% do P16 mineiro. Então, existe alguma coisa
errada. Se a agricultura representa tanto em nível de
emprego, como é que representa tão pouco em nível de P16?
Porque está paralisada. Há dez anos que a agricultura
mineira não se expande. Ela não tem Incentivos do Governo do
Estado. D nosso parque de máquinas agrícolas em Minas Gerais
está totalmente sucateado. E preciso corrigir essa distorção
no setor agrícola de Minas Gerais. Abrindo os três Bancos do
Governo do Estado, como já disse, com 2/3 dos seus
investimentos voltados para pequena empresa rural,
automaticamente, estaremos dando um impulso extraordinário
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no setor agropecuário do Estado de Minas Gerais. Os exemplos
são formidáveis. Imaginem o Triângulo, por exemplo, que
representa a maior potência no setor agropecuário de Minas
Gerais. Se você tirasse a economia do Triângulo, o Estado de
Minas cairia do 2g para o 8Q lugar. Uma cidade do Triângulo,
que é Uberlândia. representa 1% do PIB nacional. Tudo devido
á expansão da agroindústria que ocorre no Triângulo. Disse,
também, que o Noroeste de Minas Gerais tem a maior área
irrigada da América Latina. Os pivôs centrais, no Noroeste
de Minas Gerais, são coisas somente vistas na Califórnia e
no interior da França. Essa nossa região é a Califórnia
brasileira. Mas, precisamos de energia elétrica e energia
elétrica barata, porque, do contrário, os pivôs vão
continuar parados. Produzimos, em Minas Gerais. 10% de todos
os grãos do Brasil. O Brasil tem uma produção de
60.000.000t. Nós, mineiros, produzimos 6.000.000t. A nossa
grande capacidade vem da agricultura. tnfelizmente, pelos
dados que me foram passados pela FAEMG, a EPAMrG, por
exemplo, só aplicou 10% dos recursos investidos em 1975, que
foi o ano da implantação da empresa. Somente 10% do que
aplicou em 10 anos. Olhem o que estão fazendo com a nossa
agricultura. Perguntem aos nossos técnicos da EMATER como
trabalhavam há 10 anos. Há 10 anos, tinham melhores recursos
e uma excelente representatividade. Hoje, infelizmente, eles
estão considerados como abandonados. Vamos prestigiar a
EMATER. Vamos prestigiar a EPAMIG. Vamos criar, outra vez, a
pesquisa agropecuária em Minas Gerais. Aqui mesmo, perto de
Sete Lagoas, há estruturas formidáveis paradas, que foram
implantadas. O nosso amigo Francelino Pereira foi
responsável. Poderemos colocar ali o nosso laboratório de
pesquisa. Está fechado! Fechado! Um laboratório que tem
maquinário importado! A nossa agricultura é base
fundamental, porque, em Minas Gerais, 70% de tudo o que se
produz vêm do campo, vêm da agricultura. E pouca gente sabe
que 30% da nossa energia vêm da biomassa de florestas. Isto
é curiosissimo! A biomassa de florestas produz mais energia
em Minas Gerais que o petróleo. E quase ninguém sabe disso.
E é lá, replantando, reflorestando que vamos criar emprego
para o nosso povo sofredor do Norte de Minas, do
Jequitinhonha, da região do Oeste de Minas. Se me deixarem,
eu falo uma hora sobre agricultura. A agricultura é o carro-
chefe do nosso governo. Muito obrigado-
0 coordenador - O Sr. Newton Parreiro dos Santos,

desempregado, de Coronel Fabriciano, pergunta: "Com a vinda
das montadoras automobilísticas para Minas Gerais, haverá
prioridade para os jovens desesperançados do nosso Estado,
garantia de uma colocação, sem ser trocado por outro
profissional, vindo de outros Estados?".
O Sr. Hélio Costa - Nós vamos juntar três coisas. Vou ver
se consigo sintetizar. Todo mundo está lutando, torcendo
para que a montadora General Motors venha para cá. A
qualquer lugar que vou, tenho informações de que ela está
indo para lá. Até agora, não há solução. Estamos torcendo.
Dizem, inclusive, que, a qualquer momento, pode ser
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anunciada, oficialmente, a vinda da montadora para Belo
Horizonte. Vários locais podem atender ás necessidades da
General Motors. Nossa grande preocupação é com o jovem. Na
realidade, o nosso jovem sabe que, quando chegar aos 16 anos
e tiver que trabalhar, não tem para onde Ir. Se médicos,
dentistas e engenheiros têm essa dificuldade, imaginem o
jovem que não tem formação acadêmica. Ele sabe que vai lutar
desesperadamente para conseguir emprego. 0 que devemos fazer
é abrir as frentes de trabalho que estamos propondo em todas
as regiões de Minas Gerais e que passam, evidentemente, pela
recomposição de estradas, reflorestamentos, ações de saúde,
etc. Tudo isso são empregos que precisam ser criados
regionalmente.
Já que essa pergunta foi feita por uma pessoa de Coronel
Fabriciano, devo dizer que tive a oportunidade de passar por
lá, há duas semanas, e ver que esta é uma cidade espremida
entre outras duas. Temos a IJSIMINAS de um lado, a Acesita de
outro e Coronel Fabriciano, sem nada, no meio. Então, são
duas cidades com estrutura industrial extraordinária, e
Coronel Fabriciano rigorosamente sem nada. Minha proposta
consiste em trazer, para essa região, a indústria de
transformação. Se se faz aço plano do lado direito, por que
não se faz geladeira no meio? Se se faz aço do lado
esquerdo, por que não se faz motor no meio? Além disso,
queria injetar, também, na resposta à pergunta que esse
cidadão fez, a questão da universidade estadual. A
universidade estadual foi uma idéia que trouxemos em 1990,
porque estudei em universidades desse tipo nos Estados
Unidos e na Inglaterra. Sei como ela funciona e queria
implantá-la em Minas Gerais. A idéia seguiu, mas ficou no
papel. Essa universidade vai permitir a nosso jovem do
interior o acesso a cursos universitários aqui, em Minas
Gerais. Assim funciona a universidade estadual . Quem é de
Minas e aqui trabalha, paga impostos, está qualificado e não
paga nada para estudar na universidade de nosso Estado. Se
quiserem vir de outro Estado, vão pagar como se paga em
qualquer lugar. O de fora paga pelo de dentro. Assim, o
jovem vai ter oportunidade de melhorar o seu perfil
acadêmico e disputar com mais condições o mercado de
trabalho. São essas as colocações que precisam ser feitas.
O coordenador - O policial aposentado e advogado Alvino
Geraldo Casagrande pergunta ao candidato: AS viúvas dos
Policiais Civis do Estado estão vivendo em estado de
miserabilidade. Se eleito, o que o senhor fará a favor
delas?"
O Sr. Hélio Costa - Conforme tivemos oportunidade de

afirmar, no começo de nossa fala, com relação aos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais, temos que fazer uma
imediata revisão dos critérios que estão sendo adotados pelo
Governo do Estado, com relação aos aposentados.
Evidentemente, os dependentes, as viúvas e os filhos
daqueles que já se foram teriam que ser tratados de uma
forma mais humana, porque, quem trabalhou uma vida inteira
para o Governo, depois de 30 anos só deixa para sua familia
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essa pensão. Essa pensão tem que ser corrigida. E existem
recursos para se fazer isso- Precisamos adaptar os
Institutos de previdência ao padrão da Europa e dos Estados
Unidos. Vejamos o que está acontecendo no próprio Brasil:
quem comprou a USIMINAS? Quem comprou a USIMINAS foi a
Fundação dos Servidores da USIMINAS, porque a Fundação tem
recursos. O mesmo aconteceu com a PreviCaixa. Fecharam a
nossa Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais porque o
Governo não soube conduzi-Ia. Mas o pessoal da MinasCaixa
tem um sistema excepcionalmente bem-administrado.
Evidentemente, temos que administrar os nossos institutos de
previdência para que entrem nessa modernidade em que se
disputa o mercado financeiro, em que se fazem investimentos,
expandem os seus recursos para que se possa pagar melhor as
aposentadorias. E por ai...
O coordenador - Devo dizer que algumas perguntas estão
repetitivas, e o candidato está se repetindo nas suas
respostas. Estamos chegando ao final do nosso prazo. Algumas
perguntas serão respondidas aqui, e outras serão entregues
ao candidato. O Prof. Ronaldo Gontijo faz uma pergunta.
O Sr. Ronaldo Gontijo - Sr. Hélio Costa, é sabido que o
pacto de Minas pela educação, um movimento que nasceu,
basicamente, de grupos não governamentais como empresas
privadas, grupos de serviço, entidades de classe, etc. Tal
proposta mereceu aplauso da UNICEF. Os pontos básicos do
pacto são; 1) Lugar da criança é na escola; 2) a escola só é
boa quando a criança aprende; 3) democratização da educação;
4) valorização do profissional da educação. E sabido também
que, a respeito do afirmado no item 4, até então não se fez
q uase nada. Qual a sua proposta?
O Sr. Hélio Costa - Vou reduzir minha resposta
exclusivamente à valorização do pessoal, porque já
respondemos ás outras perguntas. Existem dois recursos
através dos quais vamos poder valorizar o profissional da
educação. O primeiro deles é a criação do fundo de
desenvolvimento regional que vai aplicar seus recursos na
saúde, na educação, na segurança e na produção industrial
das pequenas e médias empresas. Com isso, poderemos ajudar
muito o setor de ensino de Minas Gerais. Existe, também, um
processo participativo. Vamos chamar a iniciativa privada a
participar conosco do sistema educacional. Isso ocorre no
mundo inteiro. E vamos propor, em Minas Gerais, que a
empresa que quiser adotar uma escola seja favorecida com
todos os incentivos fiscais por essa adoção. Isso não é
novidade, nem é idéia minha Em 1961, Jânlo Quadros
instituiu uma lei que estabelecia que toda empresa que
tivesse 70 funcionários ou mais poderia adotar escolas da
periferia e descontar no seu Imposto de Renda tudo quanto
fosse destinado ao ensino, inclusive o salário dos
professores. Queremos a participação da iniciativa privada.
Tenho certeza de que com essa proposta de parceria com a
iniciativa privada e com a implantação do fundo de
desenvolvimento regional vamos fazer uma grande alteração no
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setor do ensino de Minas Gerais e, principalmente,
valorizando o pessoal do ensino do nosso Estado.
o coordenador - O Presidente da Câmara de João Pinheiro faz
uma pergunta ao Sr. Hélio Costa "Se S.Exa. é favorável á
emancipação de outros distritos?".
o Sr. Hélio Costa - Sou favorável á emancipação de todo

distrito que puder se auto-sustentar basicamente. Vejo que a
moderna técnica da administração, no mundo inteiro, é
descentralizada. Encontramos, em países como a Inglaterra,
os Estados Unidos, cidades de mil habitantes. Acreditem, se
quiserem, existem algumas cidades, nos Estados Unidos, que
têm 100 habitantes, O que é uma cidade? E um conjunto de
ações. Se há esse conjunto de ações, se se pode proporcionar
saúde, educação, segurança, então, pode-se falar que há o
conceito de cidade. Não é o Estado que vai ficar segurando
os distritos que querem emancipar-se. Evidentemente, tenho
visto o que vem acontecendo pelo nosso Estado. Ainda
recentemente, éramos 723 e, hoje, somos 756 municípios. E
olhem: foi uma luta, um convencimento permanente do
Governador e da sua assessoria. Felizmente, o Governador deu
todo o seu apoio para a criação desses novos municípios.
Tínhamos municípios no Norte de Minas, Jaiba, por exemplo,
que ficava a 80km da cidade-sede; na região da Zona da Mata,
São Brás era distrito de Caratinga, que ficava a 40km de
distância. Portanto, situações como essas tinham que acabar,
sendo os distritos transformados em cidades. E, não vai ser
o Governo de Minas Gerais que vai impedir o progresso, não
vai ser o Governador deste Estado quem vai tentar obstar
situações como essas.
O coordenador - O Prof. Dirceu Silveira pergunta ao

candidato Hélio Costa: "Considerando que Minas Gerais produz
8.000.0001: de grãos e outros produtos de baixo valor
agregado, o que o seu governo fará para melhorar a estrutura
de transportes de massa, principalmente o hidroviário?".
O Sr. Hélio Costa - É interessante a pergunta. Temos
algumas propostas que estão sendo estudadas, há mais de um
ano, pela nossa equipe econômica e Minas Gerais mostra
algumas situações interessantes. Existe, há mais de 20 anos,
engavetado pelo Governo de Minas Gerais, um projeto de
navegabilidade do rio Doce, que poderia servir a quase toda
a região Leste de Minas Gerais. Também, temos um projeto
formidável, que, inclusive, será apresentado ao Prefeito de
Uberlândia na semana que vem, sobre as eclusas do rio
Paranaiba, que poderia ligar o Triângulo ao MERCOSUL, pelos
rios. Isso tudo é perfeitamente viável. Por outro lado, o
que temos a fazer, em termos de interiorização de Minas
Gerais, são algumas defesas intransigentes como a da
Ferrovia Leste-Oeste, q ue, lamentavelmente, ficou no papel,
mais uma vez, já que não foi defendida com substância pelo
Governo de Minas Gerais. E - saibam - a Iniciativa privada
queria participar, mas, infelizmente, não houve
entendimento. Com 100 km de desvio, essa ferrovia passaria
pelo Triângulo, traria os grãos de soja de Goiás, de Mato
Grosso, em direção ao porto de Vitória. Sabem o que tentaram
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fazer, recentemente, com as nossas ferrovias em Minas
Gerais? Existem dois trechos da Rede Ferroviária Federal que
dão lucro: um deles; da SR-3 a SR-4, entre Juiz de Fora e
Costa Lacerda, perto de Belo Horizonte. Esse trecho mantém a
Rede Ferroviária Federal junto com o trecho que liga o
Paraná a São Paulo. Querem privatizar esse trecho. Em outras
palavras, estão querendo 'levar o filé e deixar o osso para
a gente'. Como Governador de Minas Gerais, evidentemente, no
dia 2 de janeiro, vou querer saber como está sendo feita
essa privatização, porque queremos a expansão das estradas
de ferro em Minas Gerais, O que se transporta por estrada de
ferro custa cinco vezes menos do que aquilo que se
transporta sobre pneus. Temos que priorizar, enquanto
possivel, o transporte ferroviário e o transporte fluvial. O
Norte de Minas tem todo o rio São Francisco, e vejam o que
acontece: a sua margem esquerda tem apenas uma
agroindústria, que é uma fábrica de massa de tomate, perto
de Itacambi. Nos Estados Unidos, os americanos gastaram
US$2.000.000.000,00 para canalizar a água do degelo das
montanhas para o vale do São Joaquim e transformar esse vale
naquilo que o rio São Francisco faz sem precisar de nada.
Deus fez isso para nós. Lamentavelmente, nós não usamos
essas terras mais férteis do Brasil e sequer usamos o rio
como recurso para transportar grãos em Minas Gerais. Essa é
uma pergunta formidável, e nós podemos expandi-Ia de várias
formas. Vamos estudar muito essa questão do transporte em
Minas Gerais através do leito dos nossos rios e a expansão
das nossas estradas de ferro.
O coordenador - Há uma pergunta específica para Belo

Horizonte, do Vereador Ronaldo Gontijo: 'Previsões otimistas
do Ministério dos Transportes indicam que o metrô de Belo
Horizonte estará concluído apenas no ano 2000. O que o
senhor pretende fazer para adiantar a conclusão desse
projeto? O senhor tem algum plano especifico para buscar
recursos externos para adiantar a obra?'.
O Sr. Hélio Costa - O metrô tem algumas propostas que
provêm das nossas conversas com as lideranças de Belo
Horizonte. Em primeiro lugar, é claro que existe uma grande
reivindicação de que o metrô cubra todo o espaço que vai até
Venda Nova porque, afinal de contas, são 600 mil habitantes
da nossa Belo Horizonte que seriam beneficiados por esse
projeto. Por outro lado, a população de Betim espera que o
metrô possa chegar a ser expandido de Contagem até Betim.
Hoje, o moderno meio de transporte urbano é o metrô. Todas
as vezes que você sal de casa. você vê e entende por que nas
grandes cidades nós temos que ter um transporte de massa. E.
Belo Horizonte, infelizmente, não tem. Alguma coisa tem que
ser feita. Como se resolve isso? Ainda no ano passado, eu me
recordo de que um grupo de deputados conseguiu destinar
US$700.000.000,00 do orçamento para as obras de conclusão do
metrô. Infelizmente, o orçamento da República ainda não foi
votado. Então, ainda não sabemos se existe ou não, a esta
altura dos acontecimentos, verba aprovada para o metrô. Essa
é uma prioridade de Belo Horizonte. Temos que defender
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intransigentemente o transporte de massa. Qual é a proposta
diferente que podemos fazer, além de pegar a bancada inteira
de Minas Gerais e chegar ao próximo Presidente da Republica
para fechar questão em torno do metrô, pegar os nossos
companheiros habilitados para lidar com recursos
internacionais e ir aos Estados Unidos e à Europa procurar
esses recursos? Além disso, podemos abrir a exploração do
metrã à iniciativa privada. Existe alguém interessado em
explorar o metrô durante "x" anos? Então, que venha a
explorá-lo. São essas as novidades que podem ser propostas.
Não sei se já se fez essa proposta, porque os números que
recebo sempre são os de que o metrô em Belo Horizonte não
pagaria um empréstimo internacional, razão pela qual essa
questão do metrô está sendo empurrada por tantos anos. Se
ele não cobrir as despesas do serviço da divida, o Estado e
a Prefeitura terão sempre de participar. Mas, na medida em
que a população vai crescendo e que as necessidades vão
aumentando, é claro que esses números vão se alterando, 0
que vamos fazer, também, no ano que vem, muito imediatamente
após a nossa posse, se Deus quiser, é pedir um novo estudo
do metrô de Belo Horizonte. O que ele comporta no momento?
De que maneira o Estado pode participar? Como é que o
Governo Federal vai participar? Como as organizações
internacionais podem participar? E possível a iniciativa
privada assumir uma parte ou o todo desta obra tão
importante para a nossa cidade? Já o veiculo leve sobre
trilhos é ultrapassado, inviável e incapaz de ser feito em
Belo Horizonte. E uma idéia errada, torta, q ue precisa ser
abandonada e esquecida. Já custou US$200.000.000,00 'ao
contribuinte nacional e do Estado, que foram jogados fora.
Tenho a certeza de que todos os técnicos que viram esse
projeto concordam comigo. Temos que readaptar a questão do
veiculo leve sobre trilhos e encontrar um melhor
aproveitamento para a obra que já foi feita. E isso que
vamos fazer no ano que vem, se Deus quiser.
O coordenador - Por se tratar de uma reunião ordinária da
Assembléia, há um prazo regimental para a fase de debates.
Este prazo se esgotou e muitas perguntas não puderam ser
respondidas. Tais perguntas serão encaminhadas á assessoria
do candidato, que providenciará as devidas respostas. Esta
coordenação agradece a compreensão do Plenário, agradece a
disposição do candidato em responder às perguntas obedecendo
ao prazo e passa os trabalhos à Presidência da Casa. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Esta
Presidência manifesta seus agradecimentos ao Dr. Hélio Costa
e ás demais autoridades e participantes pela presença neste
debate.

ATA DA 2999 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): la Fase: Discussão e votação de pareceres e votação de
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requerimentos; Requerimento do Deputado Roberto Amaral
discurso do Deputado Roberto Amara]; aprovação - 2g Fase:
Requerimento do Deputado Roberto Amaral aprovação - Chamada
de verificação de "quorum" existência de número para
discussão da matéria - Discussão e votação de proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 12.273; designação de relator; emissão do parecer;
encerramento da discussão - Suspensão e reabertura da
reunião - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.273; chamada de votação secreta;
manutenção do veto - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.302; discursos dos
Deputados Gilmar Machado, José Militão e Roberto Carvalho;
votação do veto com parecer pela manutenção; chamada de
votação secreta; manutenção do veto; votação do veto com
parecer pela rejeição; chamada de votação secreta; rejeição
do veto - Votação, em lg turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 40/94; chamada de votação nominal; aprovação
com as Emendas ngs 1 a 3 - Votação, em 2Q turno, do Projeto
de Lei ng 1.437/93; aprovação na forma do vencido em lQ
turno - Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.526/93;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Total ã
Proposição de Lei nQ 12.292; requerimento do Deputado
Roberto Carvalho (adiamento da votação); aprovação do
requerimento - Discussão, em 2Q turno do Projeto de Lei n
2.016/94; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da
discussão; aprovação, do projeto na forma do vencido em lQ
turno com a Emenda nQ 1 - Discussão, em lg turno, do Projeto
de Resolução nQ 2.074/94; aprovação com a Emenda flQ 1 -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 2.141/94;
aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.545/93; aprovação na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Sené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Tarcísio Henriques - Wanderley Avila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

- O Deputado Benõ Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2à PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação das matérias constantes na pauta.

lê Fase
o Sr. Presidente - Sobre a mesa, requerimento do Deputado
Roberto Amaral, em que solicita, nos termos regimentais,
seja encaminhada ao Presidente da República moção de repúdio
desta Assembléia ao projeto de transposição de águas do rio
São Francisco. Em votação, o requerimento. Com  a palavra,
para encaminhá-la, o Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
uso da palavra para fazer o encaminhamento desse
requerimento. Minas Gerais, e principalmente esta Casa, que
sempre defendeu os interesses maiores do Estado, devem fazê-
lo chegar ao Presidente da República, Sr. Itamar Franco,
levando a nossa manifestação contrária a esse projeto de
transposição de águas do rio São Francisco. Somos
contrários, não só por sua intempestividade, como também
pela grande soma de recursos que iria consumir, recursos
esses que não constam no orçamento. Neste momento em que
toda a sociedade brasileira é chamada a participar em favor
da estabilidade económica, é de todo inaceitável que
projetos como esse ainda sejam defendidos por um Ministro da
República. Por essa e por outras razões, Minas se posiciona
contrariamente ao Projeto, e temos a certeza de que o
mineiro Itamar Franco irá aquiescer ao nosso requerimento,
fazendo com que este projeto seja mais bem estudado, de
forma que não venha a prejudicar Minas Gerais nem a outro
Estado da Federação. E o nosso encaminhamento, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la fase,
a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação das matérias constantes na pauta.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Roberto Amaral, em que, na forma regimental, solicita a
alteração da pauta, de forma que a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 40/94 seja apreciada logo após o Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 12.302, e o Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.292 seja apreciado em último lugar,
entre as matérias em fase de votação. Em votação, o
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requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão- (- Pausa-) Aprovado.

Chamada de Verificação de "Quorum"
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria constante

na pauta requer "quorum" qualificado para sua apreciação, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
de recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada-)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 26 Deputados. Há,
portanto, "quorum" para a continuação de nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total
á Proposição de Lei nQ 12.273, que torna obrigatória a
construção de estações de piscicultura em represas de usinas
hidrelétricas a serem implantadas no Estado- A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do
20 do art. 147 do Regimento Interno, a Presidência vai
designar como relator o Deputado Roberto Amaral, para que
emita parecer sobre o veto. De antemão, indaga ao Deputado
se se encontra em condições de emitir seu parecer ou se fará
uso do prazo regimental
O Deputado Roberto Amaral - Estou em condições de emitir o

parecer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amaral.
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
manifestamo-nos favoravelmente ao veto, não só pela
inconstitucionalidade da proposição, mas, principalmente,
pelos óbices que se criaram a partir da obrigatoriedade de
se construirem escadas de peixes nas obras de barragens. Há
outra forma de se resolver a questão, qual seja a construção
de estações de piscicultura, técnica moderna mundialmente
reconhecida e já usada pela CODEVASF. Diante disso, somos
pela manutenção do veto total oposto à Proposição de Lei nQ
12.273.
O Sr. Presidente - Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria relativa ao
veto está sobrestando todas as outras da pauta, a
Presidência vai suspender os trabalhos por 10 minutos para
recomposição de "quorum". Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim"
mantêm o veto, e 'não" rejeita o veto. Para tanto, convida
os Deputados Cóssimo Freitas e Geraldo da Costa Pereira para
atuarem como escrutinadores.
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Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada de
votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambróslo Pinto -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Laviola - Kemil Kumalra - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo - Raul Messias - Reinaldo
Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à referida verificação.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados; foram encontradas
na urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam ã apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos-
0 Sr. Presidente - Votaram sim" 34 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados; houve 1 voto em branco. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único. do Veto Parcial à Proposição de
Lei flQ 12.302, que dispõe sobre a conversão em URV das
parcelas de vencimentos e de soldos dos servidores públicos
do Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto aos arts. 10. 12 e 15
e pela rejeição do veto ao art. 14. A Presidência convida o
Deputado Ajalmar Silva para atuar como escrutinador, em
substituição ao Deputado Cóssimo Freitas.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, gostaria de informar que o
PT está envolvido nas questões de ocupação de terras e que
alguns companheiros estão participando do processo,
inclusive o Deputado Roberto Carvalho. Nesta oportunidade,
entretanto, trago para vocês a nossa posição. Estaremos
acompanhando tudo e queremos deixar claro que toda a Bancada
do PT estará votando de acordo com o que foi discutido
anteriormente com algumas Lideranças.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para solicitar aos
Deputados Agostinho Patrus e Romeu Queiroz que tivéssemos,
ainda hoje, uma reunião com o Governador do Estado para
tratar da questão dos vencimentos dos servidores públicos do
Estado. Já havia um acordo para que essa reunião fosse feita
na primeira quinzena de agosto, mas isso, infelizmente, até
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agora, não ocorreu. Não podemos apenas visitar o Palácio
para ouvir a mensagem, já pronta e acabada, determinando o
que os servidores irão receber. Queremos que as lideranças
dos servidores sejam recebidas pelo Governador do Estado
para que tenhamos uma negociação séria, de modo que venham a
receber o reajustamento a que realmente têm direito. Eram
essas as nossas considerações, Sr. Presidente, mais uma vez
justificando a ausência de alguns companheiros de bancada
nesse processo de votação.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, passo a
palavra ao Deputado José Militão, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, vamos votar agora um veto que foi oposto ao
projeto de lei que estamos apreciando neste momento e que
recebeu da Comissão Especial parecer pela rejeição. Trata-se
do art. 14 do projeto de lei que estende ao detentor de
função pública a possibilidade de adquirir o direito e a
remuneração de cargo em comissão.
Estamos pedindo aos nossos companheiros Deputados que votem
pela rejeição do veto do Governador. Entendemos que os
servidores públicos detentores de função pública são também
funcionários públicos e merecem ter os mesmos direitos dos
servidores públicos. Aliás, está passando da hora de o
Governo regulamentar a lei, votada nesta Assembléia
Legislativa, que vai permitir que todos os detentores de
função pública integrem as diversas carreiras do serviço
público mineiro. Portanto, fica o nosso apelo a todos os
Deputados para que votem pela rejeição do veto. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho -
0 Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas do

Plenário e das galerias, iremos votar pela rejeição do veto,
pois a situação do funcionário público no Estado tem sido
motivo de denúncias diversas. A função pública é um
verdadeiro purgatório a que o servidor está submetido. Por
esse motivo, vamos votar pela rejeição do veto em questão e,
neste momento, cobrar a institucionalização dos planos de
carreira no Estado.
Somente quando a função pública acabar e os servidores
forem enquadrados, como têm direito, é que acabaremos com
essas anomalias. Eles têm todos os direitos dos servidores
estatutários, e o Governo do Estado não tem tido a agilidade
necessária para cumprir todos os dispositivos
constitucionais, pois a carreira já deveria ter sido
instituída há mais de dois anos. A Bancada do PT, além de
votar pela rejeição do veto referido, ainda cobra do Governo
a implantação dos planos de carreira do Estado. Vamos acabar
com essas anomalias e com essa situação esdrúxula de o
detentor de função pública ficar num verdadeiro purgatório.
Se o céu já é um inferno para o servidor público, imagine o
purgatório. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário para

proceder à chamada dos DePutados.
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A Presidência esclarece aos Deputados que os que desejarem
manter o veto deverão votar "sim', e os que desejarem
rejeitá-lo deverão votar 'não" Resumindo: "sim" mantém o
veto, e "não' rejeita o veto. Vamos votar, em primeiro
lugar, os arts. 10. 12 e 15, que receberam parecer pela
manutenção do veto- Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder á chamada de votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Roberto Carvalho - Bené Guedes
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo
- Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob
- Ivo José - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola -
José Leandro - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira
- Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes-
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos-
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 31 Deputados;
responderam 'não" 8 Deputados; houve 1 voto em branco. Está
mantido o veto. (Oficie-se ao Sr Governador do Estado). A
Presidência vai submeter a votação por escrutínio secreto o
veto com parecer pela rejeição. Antes, informa aos Deputados
que aqueles que desejarem manter o veto deverão responder
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão responder
'não'. Vamos votar o art. 14, com parecer pela rejeição.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à

chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Roberto Carvalho - Bené Guedes
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -

Álvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar
Machado - Ibrahlm Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José
Leandro - José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Raul Messias - Roberto Amaral -
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Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas
na urna 43 sobrecartas. Os números conferem. Â Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos-
0 Sr. Presidente - Votaram " não " 43 Deputados. Portanto,

está rejeitado o veto. A promulgação.
Votação, em ip turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n 40/94, do Deputado Elmo Braz, que acrescenta parágrafo ao
art. 157 da Constituição do Estado (audiência pública
regional). A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta com as Emendas ngs 1, 2 e 3, que apresenta.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 263, III, do
Regimento Interno, e informa aos Deputados que os que
desejarem aprová-la deverão responder sim', e os que
desejarem rejeitá-la deverão responder "não". Em votação, a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 40/94, salvo emendas.
Com a palavra, o iQ-Secretário para proceder á chamada de
votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajaimar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Meio - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio Henriques -
Wanderiey Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Está,
portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n
40/94, salvo emendas.
A Presidência vai submeter a votação as Emendas ns 1 a 3.

Os Deputados que desejarem aprová-las deverão votar "sim", e
os que desejarem rejeitá-las deverão votar "não". Com a
palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
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Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar
Silva - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Diizon Meio - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado -
tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumalra - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Está
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição ng 40/94 com as
Emendas nQs 1 a 3. A Comissão Especial
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,

são aprovados, em 2g turno, cada um por sua vez, os Projetos
de Lei ns 1.437/93, do Deputado Sebastião Helvécio, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Mercês, na forma do vencido em lg turno; e 1.526/93, do
Deputado Jaime Martins, que autoriza o Poder Executivo a
doar Imóvel ao Município de Estrela do Indaiá (A Comissão de
Redação.).
o Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei ng 12.292, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Vem á Mesa requerimento do Deputado Roberto Carvalho,
em que solicita adiamento da votação da Proposição de Lei ng
12.292, nos termos regimentais. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 2.016/94, do
Tribunal de Justiça, que altera os planos de carreira dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. No
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda
nQ 1. do Deputado Agostinho Patrus.

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 2.016194
Acrescente-se onde convier:
"Art. __— - O art. 6g da Lei ng 11.510, de 7 de julho de

1974, passa a vigorar com o seguinte
Art. 6Q - . . ..............................................
f 4Q - A concessão de reajuste mediante decreto a que se
refere o "caput" do artigo limitar-se-á ao corrente
exercício financeiro.'.".
O Sr. Presidente - Nos termos do 4g do art. 196, a
Presidência vai submeter a emenda a votação, logo após a
votação do projeto. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2o turno, o Projeto
de Lei ng 2.916/94 na forma do vencido em lg turno com a
Emenda no 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Resolução ng
2.074/94, da Comissão de Agropecuária, que aprova, em
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 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 ng 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de
Resolução ng 2.074/94 com a Emenda 

no 
1. A Comissão de

Fiscalização Financeira.
Discussão, em IQ turno, do Projeto de Resolução n
2.141/94, da Comissão de Agropecuária, que aprova, em
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Agropecuária
e de Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.545/93, do
Deputado Célio de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Municipio de Ijaci. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg 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. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados paraa
reunião de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bernardo Rubinger (substituindo o
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do BRD,
Jorge Hannas (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do BRD), Geraldo Rezende e Antônio
Pinheiro, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
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Ajalrnar Silva, Arnaldo Canarinho e Jorge Eduardo, membros da
Comissão de Agropecuária e Política Rural: Roberto Amaral
Baldonedo Napoleão, Bernardo Rubinger (substituindo este ao
Deputado José Renato, por Indicação da Liderança do BRD) e
Jorge Hannas (substituindo o Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Deputado Ajalmar Silva assume regimentalmente
a Presidência. Procede-se à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência anuncia que continua em discussão o
parecer do Deputado Roberto Amaral, pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de
Lei ng 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova
redação ao 2g do art. li e ao art. 30 da Lei ng 11.020, de
8/1/93. O parecer é favorável à aprovação do projeto com a
Emenda ng 1, da Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Não havendo quem queira discuti-lo, é o parecer submetido a
votação, sendo 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, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Wilson Pires- Jorge Eduardo
- Antônio Pinheiro - Antõnio Júlio - Ajalmar Silva - Marcos
Helênlo - Jaime Martins.
ATA DA 13 AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM PATROCÍNIO, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
Ás nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de
abril de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem no
Plenário da Câmara Municipal de Patrocínio os Deputados
Roberto Carvalho, Maria Olivia, Rêmolo Aloise, Gilmar
Machado, Antônio Carlos Pereira, José Maria Pinto, Edward
Abreu, Antônio Júlio, José Renato, Péricles Ferreira,
Marcelo Cecé, Romeu Queiroz, Elmiro Nascimento e Ajalmar
Silva. O Deputado Elmiro Nascimento, representando o
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José Ferraz,
declara abertos os trabalhos e convida para comporem a Mesa
os Deputados Roberto Carvalho, Romeu Queiroz e Ajalmar
Silva; os Srs. Júlio César Elias Cardoso e José Rodrigues de
Sousa. Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal
de Patrocínio. respectivamente; a Sra. Maria Coeli Simões
Pires, Secretária de Assuntos Municipais, e o Sr. Paulo
César Machado Feitosa, Assessor da Superintendência de
Planejamento da Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral. Em seguida, o Deputado Elmiro Nascimento passa a
coordenação dos trabalhos ao Deputado Roberto Carvalho, que
anuncia a presença de Prefeitos, Presidentes de Câmaras
Municipais ou representantes dos seguintes municípios da
macrorreglão do Alto Paranaiba: Araxá, Campos Altos. Carmo
do Paranaiba, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Grupiara,
Guimarânia, Ibiã, Trai de Minas, Matutina, Monte Carmelo,
Patrocínio, Pedrinõpolis, Perdizes, Pratinha, Rio Paranaiba,
Romaria, Santa Rosa da Serra, Tapira e Tiros. 0 coordenador
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faz explanação sobre o resultado das audiências públicas do
ano passado e, em seguida, expõe aos presentes a sistemática
de funcionamento dos três módulos da reunião- O Deputado
Roberto Carvalho passa a palavra à Sra. Maria Coeli Simões

Pires e ao Sr. Paulo César Machado Feitosa, que fazem uma
análise detalhada das tendências de desenvolvimento socio-
econômico da região do Alto Paranaíba, com a finalidade de
oferecer subsídios aos participantes para a apresentação de
propostas. A coordenadoria manifesta seus agradecimentos
pela explanação dos dois convidados e passa à fase de
apresentação e justificação de propostas. Na fase de defesa
das propostas, usam da palavra os Srs. Vítor Vieira dos
Santos. Prefeito Municipal de Campos Altos e Presidente da
FEMAM; Jeová Moreira da Costa. Prefeito Municipal de Araxá;
Messias Ribeiro, Presidente da Associação Comunitária do
Bairro Santa Terezinha, de Patrocínio; José Rodrigues de
Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio; Nivaldo
Umberto da Silva, Prefeito Municipal de Coromandel; Rogério
Rodrigues da Silva. Presidente do PDT de Coromandel; Maria
Imaculada de Andrade Rocha. Presidente da Fundação Casa da
Cultura Jornalista Ddair de Oliveira; Flávia Maria Barbosa,
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -; Ana Maria Nunes da Cunha, da 33a Delegacia Regional
de Ensino - ORE -; Neusa Aparecida de Castro, Diretora da
Unidade de Ensino Supletivo - UES -; Francisco de Assis
Lana, Presidente do Sindicato único dos Trabalhadores em
Educação - SINO-UTE -; Fátima das Graças Gonçalves Pereira.
Diretora da Escola Estadual Profa Célia Lemos, de lQ grau;
Maria Helena de Rezende Malagoli, Diretora da Escola
Estadual Nely Amaral, de 1Q e 2g graus; Iranilma Teodora
Pereira, Diretora da Escola Estadual Dalva Stela de Queiroz,
e a Vereadora Zaina Abrão de Carvalho, de Patrocínio; Célio
de Assis Soares, da Secretaria Municipal de Obras e
Transportes, de Coromandel ; José Maria Rocha, Prefeito
Municipal de Rio Paranaiba; Gilmar Alves da Costa.
Presidente da Associação de Moradores do Bairro Matinha, de
Patrocínio; Nélson Porfírio Barreto, Vereador de Perdizes;
João Bosco Ferreira, Presidente da Cooperativa Agropecuária.
de Patrocínio; Roberto Ricardo de Souza, Prefeito Municipal
de Grupiara; Elias José Ferreir& Vereador de Coromandel
Antônio Flávio Rodrigues, Prefeito Municipal de Matutina;
José Mauricio da Silva, representando a Cooperativa de
Crédito Rural de Coromandel Ltda. - CREDIDEL - de
Coromandel; Marina do Carmo Sant'Ana de Carvalho, da
Associação Comunitária de São Jerônimo dos Poções, de Campos
Altos; Arnaldino Alberto de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Coromandel; Alberto Matias Pereira, Secretário
Municipal de Educação, de Coromandel ; José Secundino dos
Reis, Presidente da Associação Comunitária do Alto Palestina
e Camposaltina, de Campos Altos; André Moreno Guerreiro,
Prefeito Municipal de Romaria; Gilson Brandão Vieira,
Prefeito Municipal de Monte Carmelo; Valdir Antônio Filho,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Campos
Altos; Avelino Custódio Guimarães Neto, representando o
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Prefeito Municipal de Ibiá; Édson Freitas, representante do
Rotary Clube de Ibiá; Vicente de Paulo Arantes, Presidente
da Sociedade de Apoio a Dependentes Químicos Amaravida, e
Marisia Terezinha das Chagas Fortaleza. Presidente do
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São João da Serra
Negra, de Patrocínio; Bolivar Luiz de Barros, Vice-Diretor
da Escola Estadual Afonso Queiroz, de Patos de Minas; Alba
Valéria Rosa de Almeida, Supervisora da Creche Lar da
Criança Feliz, de Perdizes; Maurício Carvalho Brandão,
Presidente do Conselho Superior da Santa Casa de
Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio, de Patrocínio;
Orvando Ferreira da Cunha, Prefeito Municipal e Presidente
da AMPLA, de Perdizes; Ana Lúcia Mascarenhas Arakaki,
Diretora da Associação dos Cafeicultores da Região de
Patrocínio - ACARPA -, e Flávio de Almeida, representando o
Prefeito Municipal de Patrocínio; Arnaldo Rodrigues
Guimarães, Secretário Municipal de Saúde, de Rio Paranaiba;
Edson Carlos Mendes de Souza, Secretário Municipal de
Administração, de São Gotardo; Celso Mauricio de Carvalho,
representando o Prefeito Municipal de Carmo do Paranaiba;
Joaquim Garcia Morato Filho, Vereador de Patrocínio; João
Antônio de Almeida, Prefeito Municipal de Tiros; Francisco
Luiz da Costa, Presidente da Associação Comunitária do
Bairro Santo Antônio, de Patrocínio; José Belchior Antunes,
Prefeito Municipal de Santa Rosa da Serra; José Dnofre
Gonçalves, Diretor do Sindicato Rural de Patrocínio;
Virmondes Machado, Prefeito Municipal de Guimarânla; Marcos
Remis dos Santos. Vereador de Patrocínio; Francisco José
Bruno, representando o Prefeito Municipal de Serra do
Salitre; Amir Nunes da Silva, Diretor da Escola Estadual Dom
Lustosa, de lg e 2g graus, de Patrocínio; Mário Constante
Cadamuro, Presidente da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Monte Carmelo; e Joaquim Correa Machado
Filho, Vice-Presidente da Associação Patrocinense de
Imprensa, de Patrocínio. D Sr. Paulo César Machado Feitosa,
Assessor da SEPLAN, usa da palavra para justificar sua
retirada e agradecer a acolhida que teve na reunião. A Sra.
Maria Coeli Simões Pires. Secretária de Assuntos Municipais,
tece comentários acerca do que foi dito na defesa das
propostas. O coordenador comunica que até sexta-feira, às 10
horas, estarão abertas, junto à assessoria, as Inscrições
dos candidatos que disputarão as 10 vagas da Comissão de
Representação, formada por pessoas da região do Alto
Paranaiba, que tem por finalidade acompanhar, junto á
Assembléia Legislativa, os desdobramentos dos resultados
desta reunião. Esclarece também que, até as 11 horas do dia
29 do corrente mês, cada Prefeito Municipal ou seu
representante poderá apresentar, em impresso próprio, uma
proposta, que constará numa relação específica de
prioridades. Essas propostas não serão submetidas a votação,
o que não impede que os Prefeitos ou seus representantes
apresentem propostas juntamente com as das entidades, para
fins de elaboração do relatório-síntese. Cumprida a
finalidade deste primeiro dia de audiência pública, o
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coordenador agradece a presença dos Deputados, renova os
agradecimentos á Sra. Maria Coei! Simões Pires e ao Sr.
Paulo César Machado Feitosa, este já ausente, bem como às
autoridades e ao público em geral, suspende os trabalhos e
convida todos para participarem da sua reabertura na sexta-
feira, dia 29 de abril do ano em curso, ás 8h30min. As 9
horas do dia 29 de abril de mil novecentos e noventa e
quatro, é reaberta a reunião pelo Deputado Roberto Carvalho,
que convida os Deputados Ajalmar Silva e Hely Tarquinio e o
Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, Vereador José
Rodrigues de Sousa, para comporem a mesa. Prosseguindo,
esclarece sobre a dinâmica dos trabalhos neste dia e
determina a distribuição do relatório-sintese, que contém
todas as propostas recebidas na reunião do dia 28/4.
Acatando sugestão do Presidente da Câmara Municipal de
Coromandel, Vereador Arnaldino Alberto de Oliveira, quanto à
escolha das 10 propostas a serem priorizadas, o coordenador
decide que os representantes das Prefeituras Municipais
presentes se reúnam e escolham conjuntamente aquelas que
forem mais significativas para a região. Esclarece ainda que
o formulário-sintese contendo essas propostas deve ser
entregue à assessoria até as 11 horas. As 11 horas, o
Deputado Roberto Carvalho comunica que está encerrada a
inscrição de candidatos para compor a Comissão de
Representação e, logo após, divulga a lista dos 51
candidatos inscritos. O coordenador solicita que as pessoas
credenciadas a participar da votação indiquem no formulário
próprio o nome de 10 candidatos e o encaminhem á assessoria
até às 131h30min. Logo após, suspende os trabalhos e convida
a todos para a sua reabertura às 13 horas, oportunidade em
que, com a presença dos Deputados representantes das
Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa, serão
votadas as propostas prioritárias, a serem incluídas no
orçamento do Estado para 1995. As 131h40min é reaberta a
reunião pelo Deputado Elmiro Nascimento, lg-Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Registra-se a presença dos Deputados Romeu Queiroz, Roberto
Carvalho, Hely Tarquinlo, Ajalmar Silva, Bernardo Rubinger,
Roberto Amaral, Maria Olivia, Péricles Ferreira, Mílton
Salles e Antônio Carlos Pereira. O Deputado Elmiro
Nascimento convida a compor a Mesa dos trabalhos os
Deputados Roberto Carvalho, coordenador dos trabalhos; Romeu
Queiroz. Líder do Governo; Hely Tarquínio, Ajalmar Silva e
Bernardo Rubinger e os Srs. José Rodrigues de Sousa,
Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio; Rubélio
Queiroz, Secretário de Minas e Energia; Antônio Cândido
Martins Borges, Presidente do IMA; Márcio Kangussu,
Presidente da AMM; Nivaldo Humberto da Silva, Prefeito
Municipal de Coromandel, e Orvando Ferreira da Cunha.
Prefeito Municipal de Perdizes. A Presidência faz suas
considerações iniciais e convida a Delegada de Ensino da 33
ORE, Sra. Darlene Aparecida Ferreira, para receber das mãos
do Deputado Romeu Queiroz a fita de vídeo "Caminhos da
Democracia", produzida pela Assembléia Legislativa deste
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Estado, que trata do Poder Legislativo Logo após, informa
estar aberto, na assessoria, o prazo para o recebimento de
emendas à revisão da Constituição de Minas Gerais e passa a
direção dos trabalhos ao coordenador, Deputado Roberto
Carvalho. Este esclarece que a finalidade do último módulo é
priorizar as 15 propostas que, na parte da manhã, foram mais
votadas pelos participantes. Prosseguindo, usam da palavra o
Vereador José Rodrigues de Sousa, os Deputados Péricles
Ferreira e Roberto Amaral e o Sr Márcio Kangussu, que,
nessa ordem, tecem suas considerações sobre o evento, 0
Deputado Romeu Queiroz comenta sobre as obras do Governo
previstas para a região, por meio do Programa de Apoio aos
Municípios. O Deputado Roberto Carvalho informa que as 15
propostas mais votadas foram as de ns 25, 37, 63, 86, 254,
275, 285, 297, 375, 392, 409, 417, 425, 431 e 448 e, em
seguida, abre a inscrição para a defesa dessas propostas.
Usam da palavra, para encaminhamento de votação da Proposta
nQ 25. o Sr. Arnaldo Rodrigues Guimarães, Secretário
Municipal de Saúde de Rio Paranaiba; da Proposta nQ 37, o
Sr. Nivaldo Umberto da Silva, Prefeito Municipal de
Coromandel; da Proposta nQ 63. o Sr. Elias José Ferreira,
Vereador de Coromandel ; da Proposta nQ 86, o Sr. Avelino
Custódio Guimarães Neto, representando a Prefeitura
Municipal de tbiá; da Proposta nQ 254, o Sr. Arnaldino
Alberto de Oliveira, Vereador de Coromandel da Proposta flQ
275, a Profa Neusa Aparecida de Castro; da Proposta nQ 285,
a Sra. Ana Nunes Aquino; da Proposta nQ 297, o Sr. Roberto
Ricardo de Sousa, Presidente do Diretório Acadêmico - DA -
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patrocínio;
da Proposta nQ 375, a Sra. Dione Maria Pettes, Secretária
Municipal de Ação Social de Coromandel ; da Proposta ng 392,
o Vereador José Rodrigues de Sousa, Presidente da Câmara
Municipal de Patrocínio; da Proposta nQ 409, o Sr. Guilherme
Marcos Ghelll, representando o Prefeito Municipal de Monte
Carmelo; da Proposta nQ 448, a Sra. Maria das Graças de
Oliveira, representante da APAE de Patrocínio. Nessa
oportunidade, usa também da palavra o Deputado Hely
Tarquinio. O Deputado Roberto Carvalho procede á leitura de
um documento da FEMAM, o qual encaminha reivindicações da
entidade ao Presidente da Assembléia Legislativa. A
coordenadorla divulga o resultado da eleição para a Comissão
de Representação, que fica composta pelos seguintes membros:
Sr. José Rodrigues de Sousa, Presidente da Câmara Municipal
de Patrocínio; Sr. Elias José Ferreira, Vereador de
Coromandel ; Sr. Guilherme Marcos Ghelli, representante da
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo; Sr. Nélson Porfirio
Barreto, representante da APAE de Perdizes; Sr. Vítor Hugo
Gomes, da Prefeitura Municipal de Araxá; Sr. Bolivar Luiz de
Barros, representante da Escola Estadual Afonso Queiroz, de
Patos de Minas; Sr. Antônio Flávio Rodrigues, representante
da Prefeitura Municipal de Matutina; Sr. Fausto Ferreira da
Silva, Prefeito Municipal de Pedrinópolis; Sr Valdir
Antônio Filho, representante do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Campos Altos, e o Sr. José Belchior Antunes,
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Prefeito Municipal de Santa Rosa da Serra. Logo após, passa-
se à votação das 15 propostas prioritárias. Concluido esse
processo e apurados os votos, a classificação das
prioridades é a seguinte: em lQ lugar, com 100 votos, a
Proposta flQ 448, da Escola Estadual Professora Uma
Carvalho, que solicita a implantação e a manutenção de
sistema computadorizado de tratamento, destinado a pessoas
carentes e portadoras de deficiências de Patrocínio e
região; em 2Q lugar, com 87 votos, a Proposta nQ 425, da
Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio, que
solicita a aquisição de um ultra-som com ecodopler, um
tomógrafo computadorizado, um mamógrafo, aparelhos para
hemodiálise, móveis e instrumental hospitalar para a Santa
Casa de Misericórdia de Patrocínio; em SQ lugar, com 82
votos, a Proposta nQ 431, do PSDB e do PFL de Patrocínio,
que solicita seja construída a sede e efetivamente instalado
o Hemominas em Patrocínio; em 4Q lugar, com 81 votos, a
Proposta nQ 297, da APAE de Patrocínio, que solicita a
implantação de uma unidade da UEMG em Patrocínio, com cursos
específicos condizentes com o perfil econômico da região; em
SQ lugar, com 72 votos, a Proposta flQ 375, da Secretaria
Municipal do Trabalho de Coromandel, que solicita seja
construída a sede do Centro de Reabilitação da APAE de
Coromandel; em 6Q lugar, com 70 votos, a Proposta nQ 275. da
Escola Estadual Professora Irma Carvalho, que solicita a
construção de prédio para sediar a 332 ORE e a UES de
Patrocínio, cujo projeto se encontra na DEOP; em 7Q lugar,
com 62 votos, a Proposta ng 285, da Fundação Casa da Cultura
Jornalista Odair de Oliveira, que solicita a criação e a
Implantação de centro de pesquisa e capacitação de recursos
humanos em nível regional, no prédio anexo à Escola Estadual
Odilon Behrens. em São João da Serra Negra, destinado ao
aperfeiçoamento dos profissionais do serviço público do
ensino fundamental e médio; em SQ lugar, com 56 votos, a
Proposta nQ 417, do PDT de Patrocínio, que solicita a
liberação de recursos para as obras de saneamento básico e
toda a Infra-estrutura do anel formado pelas Avs. João Alves
do Nascimento e Dom José André Coimbra, com extensão até a
Rua Manoel Damas, em Patrocínio; em QQ lugar, empatadas com
54 votos, as Propostas ns 25, da Associação Comercial e
Industrial de Patrocínio, que solicita o asfaltamento da
rodovia que liga Serra do Salitre a Rio Paranaiba, e 392, do
PFL de Patrocínio, que solicita a criação e a implantação da
Delegacia Regional da Secretaria do Trabalho e Ação Social
em Patrocínio; em 1OQ lugar, com 52 votos, a Proposta nQ 86,
da Prefeitura Municipal de Ibiá, que solicita a construção
de armazém graneleiro em terreno da CASEMG, dotado de
secador compatível e com capacidade mínima para 25 mil
toneladas de grãos, em tbiá; em liQ lugar, com 41 votos, a
Proposta nQ 409, da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo,
que solicita a construção de galerias pluviais, com extensão
de l.lOOm, no Bairro Belo Horizonte, na Av. Belo Horizonte.
na R. Ceará e na 4v. Dona Clara, em Monte Carmelo; em 12Q
lugar, com 40 votos. a Proposta nQ 37, da Secretaria
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Municipal de Obras e Transportes de Coromandel, que solicita
a construção de ponte sobre o córrego Coromandel, na saída
para Paracatu, em concreto armado, com vão livre de 3,5m; em
13Q lugar, com 38 votos, a Proposta ng 254, da Câmara
Municipal de Coromandel, que solicita a pavimentação, tipo
briquete, para os bairros periféricos de Coromandel
abrangendo aproximadamente 100.000m; e em 14Q lugar, com 33
votos , a Proposta nQ 63, da Associação dos Cafeicultores de
Coromandel, que solicita a reforma da estrada que liga a MG-
190 ao Posto de Gamelas (divisa MG-190), passando por
Lagamar dos Coqueiros, com extensão aproximada de 50km,
compreendendo alargamento, retificação e revestimento
primário. Após a divulgação do resultado da votação, o
coordenador agradece a participação dos presentes e retorna
a palavra ao Deputado Elmiro Nascimento, 1Q-Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa, que faz seu discurso final,
reiterando o propósito de a Assembléia, por intermédio do
seu Presidente e dos Deputados, redobrar esforços a fim de
viabilizar o atendimento das justas reivindicações da
população e fazer deste Estado um modelo nacional de
democracia; agradecendo a acolhida que foi dispensada pelas
autoridades e pelo povo de Patrocínio á Assembléia
Legislativa e aos seus funcionários: manifestando seu
especial reconhecimento ao Prefeito Municipal, Sr. Júlio
César Elias Cardoso, e ao Presidente da Câmara Municipal,
Sr. José Rodrigues de Sousa, e agradecendo a participação
das entidades inscritas e da população em geral, que
contribuíram decisivamente para o sucesso do evento.
Cumprida a finalidade desta audiência pública, o Deputado
Elmiro Nascimento encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 29 de abril de 1994.
Elmiro Nascimento. Presidente - Roberto Carvalho,
coordenador - Maria Olívia - José Maria Pinto - Bernardo
Rubinger - Ajalmar Silva - Antônio Júlio - Roberto Amaral -
Gilmar Machado - Rêmolo Aloise - Antônio Carlos Pereira -
José Renato - Péricles Ferreira - Marcelo Cecé - Romeu
Queiroz - Hely Tarquinlo - Milton Salles.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 27/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em
tela estabelece a organização do Ministério Público do
Estado e dá outras providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 a
115.
Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada
no 2g turno. Segue anexa a redação do vencido, que Integra
este parecer,

Fundamentação
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Conforme nos manifestamos anteriormente, , a proposição em
exame, aperfeiçoada com as referidas emendas, não encontra
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua
aprovação. As despesas decorrentes da execução da futura lei
serão cobertas por dotações próprias, consignadas na lei
orçamentária. O projeto está de acordo com a legislação
vigente. Merece, pois, prosperar nesta Casa.
Além do mais, a proposição em comento se reveste de grande
importância, pois consolida as leis existentes sobre o
Ministério Público e se adapta ás novas e importantes
funções que lhe foram atribuídas.
Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o projeto, o
que fazemos por meio das Emendas ngs 1 a 6, redigidas na
conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar no 27/93 na forma do vencido no lg turno
com as Emendas ngs 1 a 6, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao " caput " do art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3 - O Ministério Público elaborará sua proposta

orçamentária, observado o disposto no art. 156 da

Constituição do Estado.".
EMENDA NQ 2

Substitua-se no inciso V do art. 89 o termo chefia por

"coordenação".
EMENDA NQ 3

Substitua-se no lQ do art. 150 o termo "estabilidade" por
"estabelecimento"

EMENDA NQ 4
Acrescente-se no parágrafo único do art. 192 a expressão "e
no art. 177, f lQ".

EMENDA No 5
Suprima-se o art. 259.

EMENDA NQ 6
No anexo a que se refere o art. 272, substitua-se
"Procurador de Justiça (incluídos os três acima) ....80"
por 'Procurador de Justiça ....100 1! , e substitua-se
"Promotor de Justiça de Entrância Especial . . . . 115" por
"Promotor de Justiça de Entrância Especial . . . . 13011.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Jaime Martins - Gilmar Machado - José Renato.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 27/93

Estabelece a organização do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo 1
Disposições Gerais

Art. l Q - O Ministério Público é instituição permanente,
essencial á função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
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Parágrafo único - São princípios institucionais do
Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
Art. 2g - Ao Ministério Público é assegurada autonomia
funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe,
especialmente:

- praticar atos próprios de gestão;
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e

administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e
dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;
tI! - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os

demonstrativos correspondentes;
IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a

respectiva contabilização;
V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de
seus cargos e serviços auxiliares e a fixação dos
vencimentos de seus membros e servidores;
VI - prover os cargos iniciais da carreira e os demais
cargos nos casos de promoção, remoção, permuta e outras
formas de provimento derivado;
VII - prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e
editar atos que importem em movimentação, progressão e
demais formas de provimento derivado;
VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros
que Importem em vacância de cargos da carreira, bem como os
de disponibilidade de seus membros;
IX - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que
importem em vacância de cargos dos serviços auxiliares, bem
como os de disponibilidade de seus servidores;
X - editar atos de concessão, alteração e cassação de
pensão por morte e outros benefícios previstos nesta lei;
XI - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares
dos órgãos de administração e de execução;
XII - compor os seus órgãos de administração;
XIII - elaborar seus regimentos internos;
XIV - exercer outras competências delas decorrentes.

lg - As decisões do Ministério Público fundadas em sua
autonomia funcional, administrativa ou financeira,
obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e
executoriedade imediata, ressalvada a competência
constitucional dos Poderes Judiciário e Legislativo.

2 - Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas
Instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas
funções, especialmente nos Tribunais e nos fóruns; cabendo-
lhes a respectiva administração.
Art 3Q - O Ministério Público elaborará sua proposta

orçamentária, observados os limites estipulados
conjuntamente e incluídos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, encaminhando-a ao Poder Executivo, que a
submeterá ao Poder Legislativo.

 

l - Os recursos correspondentes às suas dotações
orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues, em
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duodécimos, até o dia 20 (vinte) de cada mês, sem vinculação
a nenhum tipo de despesa.
f 2Q - A inobservância do disposto no parágrafo anterior,
salvo motivo relevante e justificado, configura ato
atentatório ao livre exercício das atividades do Ministério
Público, e como tal será tratada, sem prejuízo da
atualização monetária das dotações devidas.

- Os recursos próprios, não originários do Tesouro
Estadual, serão recolhidos diretamente e vinculados aos fins
da instituição, vedada outra destinação.

4g - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto a
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de
dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será
exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno efetivado pelas
superintendências administrativa, de finanças, de
planejamento e coordenação e de auditoria interna, mediante
comissão Integrada por servidores efetivos do quadro de
carreira da instituição.

5g - As contas do Ministério Público serão julgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do
art. 76, II e III, da Constituição Estadual.

Titulo II
Da Organização do Ministério Público

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 4Q - São órgãos do Ministério Público:
1 - da administração superior:
a) a Procuradoria-Geral de Justiça;
b) o Colégio de Procuradores de Justiça;
c) o Conselho Superior do Ministério Público;
d) a Corregedoria-Geral do Ministério Público;
II - de administração:
a) as Procuradorias de Justiça;
b) as Promotorias de Justiça;
III - de execução:
a) o Procurador-Geral de Justiça;
b) o Conselho Superior do Ministério Público;
c) os Procuradores de Justiça;
d) os Promotores de Justiça;
IV - auxiliares:
a) os Centros de Apoio Operacional
b) a Comissão de Concurso;
c) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
d) os órgãos de apoio administrativo e de assessoramento;
e) os estagiários.

Capitulo II
Dos Órgãos da Administração Superior

Seção 1
Da Procuradoria-Geral de Justiça

Art. S - A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de direção
superior do Ministério Público, que funcionará em sede
própria, será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça.
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1Q - 0 Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo
Governador do Estado, entre os Procuradores de Justiça com o
mínimo de 10 (dez) anos de serviço na carreira, indicados em
lista triplice, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução, observado o mesmo procedimento.

- A eleição para a formação da lista tripl ice far-se-á
mediante voto obrigatório e plurinominal de todos os
integrantes da carreira.

3 - O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do
Ministério Público e os ocupantes de cargos de confiança da
Administração Superior do Ministério Público, para
concorrerem à formação da lista triplice, deverão renunciar
aos respectivos cargos até 30 (trinta) dias antes da data
fixada para a eleição.

- A eleição referida no § 2Q deste artigo será
regulamentada pela Câmara de Procuradores de Justiça e
deverá ocorrer no 2 (segundo) dia útil do mês de novembro
dos anos impares, vedado o voto por procuração

S - A Comissão Eleitoral será indicada pela Câmara de
Procuradores de Justiça, cabendo-lhe encaminhar a lista
triplice ao Procurador-Geral de Justiça logo que encerrada a
apuração.
§ 6Q - Os 3 (três) candidatos mais votados figurarão em
lista, e, em caso de empate, incluir-se-á o mais antigo na
instância, observando-se, caso necessário, os demais
critérios de desempate previstos no art. 185, parágrafo
único.
f 7Q - O Procurador-Geral de Justiça encaminhará ao
Governador do Estado a lista triplice com indicação do
número de votos obtidos, em ordem decrescente, até o dia
útil seguinte àquele em que a receber.
# Sg - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação
do Procurador-Geral de Justiça nos 20 (vinte) dias que se
seguirem ao recebimento da lista triplice, será investido
automaticamente no cargo o Procurador de Justiça mais
votado, para o exercício do mandato.
Art. 6Q - O Procurador-Geral de Justiça tomará posse
perante o Governador do Estado no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da nomeação, ressalvado o disposto no f BQ do
artigo anterior, e entrará em exercício, em sessão solene do
Colégio de Procuradores de Justiça, no primeiro dia útil
seguinte.
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça terá
prerrogativas e representação de Secretário de Estado,
observado, ainda, o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, f l. 32, "caput", e 125. 1, "c',
da Constituição Estadual.
Art. 7g - São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral

de Justiça os membros do Ministério Público que:
- tenham-se afastado do exercício das funções, na forma

prevista no art. 142, nos 6 (seis) meses anteriores à data
da eleição;
II - forem condenados por crimes dolosos, com decisão

transitada em julgado;
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iii - á data da eleição não apresentarem declaração de
regularidade dos serviços afetos a seu cargo;
IV - estejam respondendo a processo disciplinar

administrativo ou cumprindo sanção correspondente;
V - mantenham conduta pública ou particular incompatível
com a dignidade do cargo;
VI - estiverem afastados do exercício do cargo para
desempenho de função junto a associação de classe;
VII - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se
referem os arts. 94, 'caput" e 104, parágrafo único, II, da
Constituição Federal, e art. 78, f 3g , da Constituição
Estadual
Parágrafo único - Qualquer membro do Ministério Público
poderá representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão
recurso á Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 5
(cinco) dias.
Art. 8g - O Procurador-Geral de Justiça será substituído,
automaticamente, em seus afastamentos, ausências e
impedimentos temporários, pelo Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, observado o disposto no art. 89, parágrafo único.
Parágrafo único - Em caso de suspeição, o Procurador-Geral

de Justiça será substituído pelo Procurador de Justiça mais
antigo na instância.
Art. 9g - Ocorrendo a vacância do cargo de Procurador-Geral
de Justiça, assumirá interinamente o Procurador de Justiça
mais antigo na instãncia, e será realizada nova eleição, em
30 (trinta) dias, para o preenchimento do cargo, na forma do
respectivo edital -

l Q - O cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido
pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância se a
vacância se der nos últimos 6 (seis) meses do mandato.

20 - No caso do parágrafo anterior, o sucessor deverá
completar o período de mandato de seu antecessor.
Art. 10 - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser
destituido do cargo por deliberação da maioria absoluta da
Assembléia Legislativa, nos casos de abuso de poder, conduta
incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo,
assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada
com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado.
Art. 11 - O Colégio de Procuradores de Justiça decidirá,
por maioria absoluta, acerca da admissibilidade da
representação para a destituição do Procurador-Geral de
Justiça, nos casos previstos no artigo anterior, desde que
formulada por 1/3 (um terço) de seus integrantes ou, no
mínimo, 1/5 (um quinto) dos membros do Ministério Público em
atividade, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça
mais antigo na instância.
Parágrafo único - Admitida a representação, a deliberação
Quanto à destituição do Procurador-Geral de Justiça far-se-á
na forma disposta nos artigos subseqúentes.
Art. 12 - A destituição do Procurador-Geral de Justiça será
precedida de autorização da Assembléia Legislativa
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l Q - O pedido de autorização para destituição do
Procurador-Geral de Justiça, se aprovado pelo Colégio de
Procuradores de Justiça, será encaminhado á Assembléia
Legislativa pelo Procurador de Justiça mais antigo na
Instância.
f 2Q - O Colégio de Procuradores de Justiça estará
habilitado a iniciar o procedimento de destituição do
Procurador-Geral de Justiça se a Assembléia Legislativa não
se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento do pedido de autorização.
Art. 13 - Autorizada a proposta de destituição do
Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de
Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais
antigo na instância, constituirá, em votação secreta,
comissão processante integrada por 3 (três) Procuradores de
Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público.

1Q - O Procurador-Geral de Justiça será cientificado, no
prazo de 10 (dez) dias, da proposta de destituição, podendo,
em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente
ou por defensor, e requerer produção de provas.f 2Q - Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do
Ministério Público nomeará defensor dativo para fazê-la em
igual prazo.
# SQ - Findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério
Público designará data para instrução e julgamento nos la
(dez) dias subseqüentes.
§ 4Q - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador
de Justiça mais antigo na instância, após a leitura do
relatório da comissão processante, o Procurador-Geral de
Justiça, pessoalmente ou por defensor, terá 30 (trinta)
minutos para produzir defesa oral, deliberando, em seguida,
o Colégio de Procuradores de Justiça pelo voto fundamentado
de 2/3 (dois terços) de seus membros.

- A presença á sessão de julgamento será limitada aos
membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao
Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor.

- A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de
10 (dez) dias, para a realização de diligência requerida
pelo Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do
Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada, por
maioria de votos. Imprescindível ao esclarecimento dos
fatos.
Art. 14 - Rejeitada a proposta de destituição ou não
atingida a votação prevista no f 4Q do artigo anterior, o
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do
procedimento.
Art. 15 - Acolhida a proposta de destituição, o Presidente
da sessão, em 48 (quarenta e oito) horas, encaminhará os
autos á Assembléia Legislativa, que decidirá, por maioria
absoluta, na forma do seu Regimento Interno
Art. 16 - Destituido o Procurador-Geral de Justiça,
proceder-se-á na forma determinada pelo art. 9g.



Art. 17 - O Procurador-Geral de Justiça ficará afastado de
suas funções:

- em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção
cominada seja de reclusão, desde o recebimento da denúncia
oferecida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ou
queixa-crime, até o trânsito em julgado da decisão judicial;
II - no procedimento de destituição, desde a aprovação do
pedido de autorização pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, na forma prevista pelo art. li, até final decisão
da Assembléia Legislativa, ressalvado o disposto no art. 14.

lg - O período de afastamento contará como de exercício
do mandato.

- Nas hipóteses disciplinadas neste artigo, assumirá a
chefia do Ministério Público o Procurador de Justiça mais
antigo na Instância.
Art. 18 - Ao Procurador-Geral de Justiça compete:

- exercer a chefia do Ministério Público, representando-o
judicial e extrajudicialmente;
II - integrar como membro nato e presidir os órgãos

colegiados do Ministério Público;
III - proferir voto de qualidade, salvo em matéria

disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao
membro do Ministério Público;
TV - submeter á Câmara de Procuradores de Justiça as

propostas de orçamento anual e as de criação, transformação
e extinção de cargos e serviços auxiliares;
V - solicitar ao Colégio de Procuradores de Justiça
manifestação sobre matéria relativa à autonomia do
Ministério Público, bem como sobre outras de interesse
institucional;
VI - decidir sobre as sugestões encaminhadas pela Câmara de
Procuradores de Justiça acerca da criação, da transformação
e da extinção de cargos e serviços auxiliares, das
modificações na Lei Orgânica e das providências relacionadas
com o desempenho das funções institucionais;
VII - elaborar a proposta orçamentária, estabelecendo as
prioridades institucionais e as diretrizes administrativas,
aplicando as respectivas dotações;
VIII - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei

de iniciativa do Ministério Público;
IX - comparecer, espontaneamente ou quando regular-mente

solicitado, á Assembléia Legislativa ou ás suas comissões,
para prestar esclarecimentos;
X - apresentar, todos os anos, pessoalmente, em reunião da
Assembléia Legislativa, relatório das atividades do
Ministério Público referentes ao ano anterior, indicando
providências consideradas necessárias para o aperfeiçoamento
da instituição e da administração da justiça;
XI - praticar atos e decidir questões relativas à
administração geral e à execução orçamentária do Ministério
Público;
XII - praticar atos de gestão administrativa e financeira;
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xiii - prover os cargos iniciais da carreira e os demais
cargos nos casos de promoção, remoção, permuta e outras
formas de provimento derivado;
XIV - prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e
editar atos que Importem em movimentação, progressão e
demais formas de provimento derivado;
XV - propor ao Poder Legislativo a fixação, a revisão, o
reajuste e a recomposição dos vencimentos dos membros do
Ministério Público e de seus servidores, determinando as
implantações decorrentes do sistema remuneratório, observado
o disposto no art. 299 da Constituição Estadual;
XVI - deferir o compromisso de posse dos membros do
Ministério Público e dos servidores do quadro
administrativo;
XVII - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e

administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos
serviços auxiliares;
Xviii - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros
que Importem em vacância de cargos da carreira ou dos
serviços auxiliares, bem como decidir sobre o aproveitamento
de membro da instituição em disponibilidade, ouvido o
Conselho Superior do Ministério Público;
XIX - editar atos de concessão, alteração e cassação de
pensão por morte e de outros beneficios previstos nesta lei
XX - delegar suas funções administrativas, observado o
disposto no lQ deste artigo;
XXI - designar membro do Ministério Público para:
a) exercer as atribuições de dirigente de Centro de Apoio
Operaclonal e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional
b) ocupar cargo de confiança ou assessoramento junto aos

órgãos da Administração Superior do Ministério Público,
observado o disposto no inciso XXXVII deste artigo;
c) integrar organismos estatais afetos à sua área de

atuação;
d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas
hipóteses de não-confirmação de arquivamento de inquérito
policial ou civil, ou de quaisquer peças de informação;
e) acompanhar inquérito policial ou diligência
investigatória, devendo recair a escolha sobre membro do
Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no
feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de
serviços;
f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de
vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou
suspeição de titular de cargo, ou, em caso de excepcional
volume de feitos, com o consentimento deste;
g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções
processuais afetas a outro membro da Instituição, submetendo
sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério
Público;
h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira
instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando
por este solicitado;
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i) propor ação de perfilhação compulsória;

j) atuar em plantão nas férias forenses;
XXII - dirimir conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;
XXIII - decidir, na forma desta lei, processo disciplinar
administrativo contra membro do Ministério Público e seus
servidores, aplicando as sanções cabíveis;
XXIV - expedir recomendações, sem caráter normativo, aos
órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas
funções, nos casos em que se mostrar conveniente a atuação
uniforme, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público;
XXV - editar, caso aprovadas, as recomendações, sem caráter
vinculativo, sugeridas pelo Conselho Superior do Ministério
Público aos membros da instituição;
XXVI - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas a
que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único,
II, da Constituição Federal, e o art. 78, 3g, da
Constituição Estadual;
XXVII - determinar a abertura de concurso para ingresso na
carreira e presidir a respectiva comissão;
XXVIII - solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil a
elaboração de lista séxtupla para a escolha de
representantes para integrar a Comissão de Concurso;
XXIX - convocar membro do Ministério Público em atividade
para colaboração com a Comissão de Concurso;
XXX - designar, mediante eleição do Conselho Superior do
Ministério Público, os membros da Comissão de Concurso e
seus substitutos e arbitrar-lhes gratificação pelos serviços
prestados, durante a realização das provas;
XXXI - despachar expediente relativo ao Ministério Público
e fornecer informações sobre as providências efetivadas;
XXXII - dar publicidade ao protocolo, à movimentação e aos
despachos que proferir nos expedientes civeis e criminais
que lhe forem diretamente dirigidos;
XXXIII - propor à Câmara de Procuradores de Justiça a
fixação das atribuições das Procuradorias e das Promotorias
de Justiça e dos respectivos cargos;
XXXIV - propor à Câmara de Procuradores de Justiça a
exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições
das Procuradorias e das Promotorias de Justiça e dos
respectivos cargos;
XXXV - designar outro Procurador ou Promotor de Justiça
para funcionar em feito determinado de atribuição do
titular, com a concordância deste;
XXXVI - dispor a respeito da movimentação dos Promotores de
Justiça Substitutos, no interesse do serviço;
XXXVII - convocar Procuradores de Justiça ou Promotores de
Justiça, estes da mais elevada entrância, para prestar,
temporariamente, serviços à Procuradoria-Geral de Justiça ou
ocupar cargos de confiança;
XXXVIII - despachar os requerimentos de inscrição para
promoção, remoção ou permuta formulados por membros do
Ministério Público;
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XXXIX - representar ao Corregedor-Geral do Ministério
Público acerca de infração disciplinar praticada por membro
da instituição;
XL - representar, de ofício ou por provocação do
interessado, à Corregedoria-Geral de Justiça sobre falta
disciplinar de magistrado ou de serventuário de justiça;
XLI - interromper, por conveniência do serviço, férias ou
licença, salvo por motivo de saúde, de membro do Ministério
Público e de seus servidores;
XLII - autorizar o membro do Ministério Público a ausentar-
se do Pais;
XLIII - autorizar o membro do Ministério Público a
ausentar-se da Procuradoria ou da Promotoria de Justiça,
justificadamente, pelo prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
XLIV - designar membros da instituição para plantões em
finais de semana, em feriados ou em razão de outras medidas
urgentes;
XLV - decidir sobre a escala de férias e a atuação em
plantões forenses propostas pelas Procuradorias e pelas
Promotorias de Justiça;
XLVI - conceder férias, férias-prêmio, licenças,
afastamentos, adicionais e outras vantagens previstas em
lei;
XLVII - requisitar as dotações orçamentárias destinadas ao
custeio das atividades do Ministério Público;
XLVIII - participar ou indicar membro da instituição para
compor a Comissão Permanente prevista no art. 155, 2Q, da
Constituição Estadual;
XLIX - encaminhar ao Governador do Estado a proposta do
Ministério Público para elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
L - propor alteração, na dotação orçamentária do Ministério
Público, dos recursos dos elementos semelhantes, de um para
o outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com
as necessidades do serviço e as normas legais vigentes;
LI - propor a abertura de crédito, na forma da legislação

pertinente;
LII - celebrar convênios com os órgãos municipais,
estaduais e federais para atendimento das necessidades da
instituição;
LIII - requisitar de qualquer autoridade, repartição,
secretaria, cartório ou oficio de justiça, certidões,
exames, diligências e esclarecimentos necessários ao
exercicio de suas funções;
LIV - expedir carteira funcional dos membros do Ministério

Público e servidores;
LV - expedir atos normativos que visem à celeridade e a
racionalização das atividades do Ministério Público;
LVI - requisitar policiamento para a guarda dos prédios e

das salas do Ministério Público ou para a segurança de seus
membros e servidores;
LVII - fazer publicar no órgão oficial do Estado:
a) semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto, a lista
de antigüidade dos membros da instituição, bem como a
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relação das Procuradorias e das Promotorias de Justiça vagas
e os correspondentes critérios de provimento;
b) anualmente, até o dia 31 de dezembro, a tabela de

substituição dos membros do Ministério Público nas comarcas;
LVIII - propor a verificação de incapacidade física ou

mental de membro do Ministério Público;
LIX - representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para
instauração de processo de verificação de incapacidade
física ou mental de magistrado e serventuário de justiça;
LX - propor ação civil para decretação de perda do cargo de

membro do Ministério Público;
LXI - convocar membro do Ministério Público para

deliberação sobre matéria administrativa ou de interesse da
instituição;
LXII - requisitar, motivadamente, meios materiais e
servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa)
dias, para o exercício de atividades técnicas ou

especializadas nos procedimentos administrativos do

Ministério Público;
1-XIII - exercer outras atribuições compatíveis e

necessárias ao desempenho de seu cargo.

l - As funções indicadas nos incisos XI, XII, XVI, XVII,
XXI, XXIX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII,
XLIV, XLV e LVII poderão ser delegadas.

2 - A designação prevista no inciso XLIV não acarreta
direito a qualquer compensação.
Art. 19 - O Procurador-Geral de Justiça apresentará, no mês

de abril de cada ano, o Plano Geral de Atuação do Ministério
Público, destinado a viabilizar a consecução de metas
prioritárias, nas diversas áreas de suas atribuições.
Parágrafo único - O Plano Geral de Atuação será elaborado

com a participação dos Centros de Apoio Operacional, das
Procuradorias e das Promotorias de Justiça e aprovado pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

Seção II
Do Colégio de Procuradores de Justiça

e de Seu Órgão Especial
Art. 20 - 0 Colégio de Procuradores de Justiça e seu órgão
especial, denominado Câmara de Procuradores de Justiça,
reunir-se-ão na forma desta lei e do respectivo regimento
interno.

Subseção I
Do Colégio de Procuradores de Justiça

Art. 21 - O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão da
administração superior do Ministério Público, é presidido
pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os
Procuradores de Justiça, competindo-lhe:

- opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça
ou deliberação de 114 (um quarto) de seus integrantes, sobre
matéria relativa á autonomia do Ministério Público e outras
de Interesse institucional;
II - representar, na forma desta lei, ao Poder Legislativo

para a destituição do Procurador-Geral de Justiça;
III - conferir exercício ao Procurador-Geral de Justiça;
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IV - eleger, dar posse e exercido ao Corregedor-Geral do
Ministério Público;
V - destituir, na forma desta lei, o Corregedor-Geral do

Ministério Público;
VI - eleger, na segunda quinzena do mês de novembro dos
anos pares, 10 (dez) membros do Órgão Especial, conferindo-
lhes, concomitantemente, posse e exercicio com os demais
componentes, nos termos do regimento interno;
VII - conferir posse e exercido, na segunda quinzena do
mês de dezembro, aos membros do Conselho Superior do
Ministério Público;
VIII - autorizar, em caso de omissão da Câmara de
Procuradores de Justiça e por iniciativa da maioria de seus
integrantes, que o Procurador-Geral de Justiça ajuize ação
civil de decretação de perda do cargo de membro do
Ministério Público;
IX - convocar reunião extraordinária, na forma do regimento

interno;
X - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a
instauração de processo disciplinar administrativo contra
membro do Ministério Público;
XI - decidir, em grau de recurso, acerca das causas de
inelegibilidade para escolha de membro de órgão coleglado do
Ministério Público e do Corregedor-Geral do Ministério
Público;
XII - elaborar seu regimento interno, regulamentando,
inclusive, a atuação da Câmara de Procuradores de Justiça;
XIII - exercer outras atribuições conferidas por lei.
Art. 22 - As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça
serão motivadas e publicadas, salvo nas hipóteses legais de
sigilo.
Parágrafo único - As propostas referentes a homenagens,

votos de congraçamento e atos assemelhados, ressalvados os
casos de notório interesse institucional, não serão objeto
de publicação.

Subseção II
Da Câmara de Procuradores de Justiça

Art. 23 - A Câmara de Procuradores de Justiça, presidida
pelo Procurador-Geral de Justiça, é composta pelos 10 (dez)
Procuradores de Justiça mais antigos no cargo e por 10 (dez)
Procuradores de Justiça eleitos pelo Colégio de
Procuradores, para mandato de 2 (dois) anos.

1 Q - O Procurador de Justiça que pretender integrar, como
membro eleito, a Câmara de Procuradores de Justiça deverá
manifestar-se, por escrito, ao Procurador-Geral de Justiça,
no prazo de 5 (cinco) dias contados do primeiro dia útil
subseqüente á convocação da eleição

- Serão investidos no mandato tantos membros mais
antigos quantos forem os necessários para a composição da
Câmara de Procuradores de Justiça, se o número de inscritos
á eleição não atingir o número de vagas.
# 3Q - Os Procuradores de Justiça eleitos para integrar a
Câmara de Procuradores de Justiça serão substituídos, no
caso de vacância, impedimento ou suspeição, pelos suplentes,
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assim considerados os Procuradores de Justiça que se
seguirem na ordem de votação.

4g - A substituição dos membros mais antigos caberá, para
todos os efeitos, aos Procuradores de Justiça que se lhes
seguirem na ordem de antigüidade, excluindo-se os eleitos.

5g - O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral
do Ministério Público são membros natos da Cãmara de
Procuradores de Justiça.

- Aplica-se o disposto no art. 7, 1 a VII, à eleição
para a Câmara de Procuradores de Justiça.
# 7Q - O membro eleito da Câmara de Procuradores de Justiça
é inelegível para o mandato subseqüente, salvo se na
condição de suplente com exercício inferior a 6 (seis)
meses.

- O exercício de cargo de confiança e a condição de
integrante eleito do Conselho Superior do Ministério Público
são incompatíveis com a condição de membro da Câmara de
Procuradores de Justiça.
§ 9g - A eleição de que trata este artigo será realizada,
em escrutínio secreto e voto plurinominal, na segunda
quinzena do mês de novembro dos anos pares, considerando-se
eleitos os 10 (dez) Procuradores de Justiça mais votados.
§ 10 - No caso de empate na votação para a eleição dos
membros da Câmara de Procuradores de Justiça, será
considerado eleito o mais antigo no cargo.
§ 11 - Os membros da Câmara de Procuradores de Justiça
tomarão posse e entrarão em exercício perante o Colégio de
Procuradores de Justiça, em sessão solene a ser realizada na
primeira sessão do ano seguinte à eleição.
§ 12 - Os membros natos e os mais antigos no cargo que

deixarem a condição de integrantes da Câmara de Procuradores
de Justiça estarão impedidos de a ela retornar pelo critério
de antigüidade, no mesmo mandato, ressalvada a vacância.
§ 13 - O Procurador de Justiça que assumir o cargo de
Procurador-Geral de Justiça ou de Corregedor-Geral do
Ministério Público passará a integrar a Câmara de
Procuradores de Justiça na qualidade de membro nato e será
substituído na forma desta lei.
§ 14 - A Câmara de Procuradores de Justiça reunir-se-à

mensalmente em sessão ordinária, por convocação
extraordinária do Procurador-Geral de Justiça ou por
proposta da maioria de seus integrantes, na forma do
regimento interno.
Art. 24 - Compete à Câmara de Procuradores de Justiça:
- propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de

cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e
providências relacionadas com o desempenho das funções
institucionais;
II - aprovar os projetos de criação, transformação e

extinção de cargos e serviços auxiliares e a proposta
orçamentáriaanual do Ministério Público;
III - aprovar o Plano Geral de Atuação do Ministério

Público;
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IV - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público
acerca da instauração de processo disciplinar administrativo
contra membro do Ministério Público e recomendar a
realização de inspeções e correições;
V - dar posse e exercício aos Procuradores de Justiça e
posse coletiva e exercido aos Promotores de Justiça
Substitutos aprovados em concurso;
VI - deliberar, por iniciativa de 1/4 (um quarto) de seus
integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça, que este
ajuíze ação civil de decretação de perda do cargo de membro
do Ministério Público;
VII - julgar, nos termos do regimento interno, recurso

contra decisão:
a) de vitaliciamento ou não de membro do Ministério
Público, inclusive permanência na carreira durante o estágio
probatório;
b) condenatória em processo disciplinar administrativo;
C) proferida em reclamação sobre o quadro geral de

antiguidade;
d) de recusa de indicação para promoção ou remoção por

antigüidade;
e) de indeferimento do requerimento de acesso,

complementação ou retificação de dados do assento funcional;
f) prevista no art. 7Q, parágrafo único;
VIII - rever atos e decisões do Procurador-Geral de Justiça
sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo
e Inativo da carreira e dos serviços auxiliares, na forma do
regimento interno; -
IX - decidir sobre pedido de revisão de processo

disciplinar administrativo;
X - decidir acerca das causas de inelegibilidade para
escolha de membro do Conselho Superior do Ministério
Público;
XI - aprovar o regimento Interno da Corregedoria-Geral do
Ministério Público;
XII - aprovar, por maioria absoluta, proposta de fixação
das atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça e
dos respectivos cargos;
XIII - aprovar, por maioria absoluta, a exclusão, Inclusão
ou outra modificação nas atribuições das Procuradorias e
Promotorias de Justiça e dos respectivos cargos;
XIV - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público em inspeções
realizadas nas Procuradorias de Justiça, recomendando as
providências cabíveis;
XV - convocar reunião extraordinária, na forma do regimento
interno;
XVI - determinar a apuração da responsabilidade criminal de

membro do Ministério Público quando, em processo disciplinar
administrativo, verificar-se a existência de Indícios da
prática de infração penal;
XVII - aprovar o regulamento do concurso para ingresso na
carreira do Ministério Público e o do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional
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XVIII - deliberar sabre a indicação de Subcorregedores-
Gerais e de Promotores de Justiça para assessorar o
Corregedor-Geral do Ministério Público, no caso de recusa
Injustlficada do Procurador-Geral de Justiça á designação;
XIX - Instituir comissões, permanentes ou temporárias, para
preparar os assuntos a serem levados à sua apreciação, sem
prejuízo das atividades de seus membros e sem acréscimo, a
qualquer titulo, de sua remuneração;
XX - desempenhar outras atribuições conferidas por lei ou
previstas no regimento interno.

lç - Os recursos referidos no inciso VII, "a" a "d",
terão efeito suspensivo.

- Salvo disposição em contrário, as decisões da Câmara
de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples
de votos, presente mais da metade de seus integrantes,
cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de
qualidade, na forma prevista no art. 18, III.

3g - As decisões da Câmara de Procuradores de Justiça
serão motivadas e publicadas no prazo de 5 (cinco) dias,
exceto nas hipóteses legais de sigilo.
# 4Q - As propostas referentes a homenagens, votos de
congraçamento e atos assemelhados, ressalvados os casos de
notário interesse institucional, não serão objeto de
publicação.
Art. 25 - A ausência injustificada de membro da Câmara de
Procuradores de Justiça a 3 (três) reuniões solenes,
ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou 5 (cinco)
alternadas implicará a perda automática do mandato.

- A Câmara de Procuradores de Justiça apreciará, em
cada sessão, as justificativas de ausência apresentadas,
deliberando, por maioria, acerca do acolhimento destas, na
forma do regimento interno.

- A Câmara de Procuradores de Justiça fará inserir em
ata o resultado do julgamento quando recusar as
justificativas apresentadas.

3Q - Decretada a perda do mandato, será convocado
suplente para preenchimento da vaga.

Seção III
Do Conselho Superior do Ministério Público

Art. 26 - O Conselho Superior do Ministério Público é órgão
da Administração Superior do Ministério Público. Incumbindo-
lhe velar pela observância de seus princípios
institucionais.
Art. 27 - O Conselho Superior do Ministério Público será

composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá,
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e por 10 (dez)
Procuradores de Justiça eleitos pelos integrantes da
carreira, para mandato de 1 (um) ano-
Art. 28 - A eleição dos membros do Conselho Superior do
Ministério Público será realizada em escrutínio secreto,
votação obrigatória e plurinominal, na primeira quinzena do
mês de dezembro,
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lg - Resolução expedida pelo Procurador-Geral de Justiça
regulamentará a escolha dos membros do Conselho Superior do
Ministério Público, vedado o voto por procuração.
f 2Q - O Procurador de Justiça que pretender integrar como

membro eleito o Conselho Superior do Ministério Público
deverá manifestar-se, por escrito, junto ao Procurador-Geral
de Justiça, no prazo de 6 (cinco) dias, contado do primeiro
dia útil subseqüente à convocação da eleição.
f 3Q - Os Procuradores de Justiça eleitos para integrar o
Conselho Superior do Ministério Público serão
automaticamente substituídos, no caso de vacância, pelos
suplentes, assim considerados os Procuradores de Justiça que
se seguirem na ordem de votação.

- No caso de empate na votação para a eleição dos
membros do Conselho Superior do Ministério Público, será
considerado eleito o mais antigo no cargo.

- Serão investidos no mandato tantos integrantes do
Colégio de Procuradores de Justiça mais antigos quantos
forem necessários para a composição do Conselho Superior do
Ministério Público, se o número de inscritos para a eleição
for inferior ao de vagas, observado o disposto no art. 29,

3Q.
Art. 29 - O disposto no art. 7g, 1 a VII, aplica-se à

eleição para o Conselho Superior do Ministério Público.

5 1Q - O membro eleito do Conselho Superior do Ministério
Público é inelegível para o mandato subseqüente, salvo se na
condição de suplente com exercício inferior a 6 (seis)
meses.

5 2Q - Os membros natos do Conselho Superior do Ministério
Público que, por qualquer motivo, deixarem de integrá-lo
nessa condição são inelegíveis para o exercício de mandato
subseqüente.

5 3Q - O exercício de cargo de confiança e a condição de
Integrante da Câmara de Procuradores de Justiça são
incompatíveis com a de membro do Conselho Superior do
Ministério Público.

5 4Q - Qualquer membro do Ministério Público poderá
representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão
recurso para o Colégio de Procuradores, no prazo de 5
(cinco) dias.
Art 30 - Aplica-se ao Conselho Superior do Ministério

Público o disposto no art. 25.
Art. 31 - A posse e o exercido dos membros do Conselho
Superior do Ministério Público efetivar-se-ão na segunda
quinzena do mês da eleição, em sessão solene do Colégio de
Procuradores de Justiça.
Art. 32 - O Conselho Superior do Ministério Público reunir-
se-á quinzenalmente, em sessão ordinária, por convocação
extraordinária de seu Presidente ou por proposta de 1/3 (um
terço) de seus membros.
Art. 33 - Ao Conselho Superior do Ministério Público

compete:



- elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts.
94, "caput, e 104, parágrafo único. II, da Constituição
Federal e o art. 78, S, da Constituição Estadual;
II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista
tríplice, os candidatos a promoção ou remoção por
merecimento;
III - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério

Público para promoção ou remoção por antigüidade;
IV - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre

membros do Ministério Público;
V - eleger os membros do Ministério Público que integrarão
a comissão de concurso para ingresso na carreira;
VI - decidir, em sessão pública e pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus integrantes, sobre a permanência de membro
do Ministério Público em estágio probatório e seu
vital iciamento;
VII - determinar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
Integrantes, a remoção ou a disponibilidade compulsória de
membro do Ministério Público;
VIII - decidir sobre reclamações apresentadas no prazo de
15 (quinze) dias contados da publicação, e aprovar o quadro
geral de antigüidade;
IX - sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de
recomendação, sem caráter vinculativo, aos órgãos de
execução para o desempenho de suas funções;
X - autorizar, atendida a necessidade do serviço, o
afastamento de membro do Ministério Público para, sem
prejuízo de vencimentos e vantagens, freqüentar curso ou
seminário de aperfeiçoamento ou estudos, no Pais ou no
exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, evidenciado o
interesse da instituição e observado, ainda, o disposto no
art. 137,
XI - decidir, em caso de omissão Injustificada do
Procurador-Geral de Justiça, pela abertura de concurso para
provimento de cargos Iniciais da carreira, quando o número
de vagas exceder a 1/5 (um quinto) do quadro respectivo;
XII - homologar o resultado do concurso para ingresso na
carreira do Ministério Público;
XIII - autorizar, em razão de ato excepcional e
fundamentado, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
integrantes, o Procurador-Geral de Justiça a exercer,
pessoalmente ou por designação, as funções processuais
afetas a outro membro da instituição;
XIV - representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público

acerca da instauração de processo disciplinar administrativo
contra membro do Ministério Público;
XV - determinar a apuração da responsabilidade criminal de

membro do Ministério Público quando, em processo disciplinar
administrativo, verificar-se a existência de indícios da
prática de infração penal;
XVI - opinar sobre o aproveitamento de membro do Ministério
Público em disponibilidade;
XVII - solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público
informações sobre a conduta e a atuação funcional de membro
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da instituição, determinando a realização de visitas de
inspeção para verificação de eventuais irregularidades no
serviço, especialmente no caso de inscritos para promoção ou
remoção voluntária;
XVIII - conhecer dos relatórios reservados elaborados pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público em inspeções e
correições realizadas nas Promotorias de Justiça,
recomendando as providências cabíveis;
XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de
membro do Ministério Público em caso de verificação de
incapacidade física ou mental;
XX - aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público;
XXI - elaborar seu regimento interno;
XXII - exercer outras atribuições previstas em lei ou no
regimento Interno.

lg - Salvo disposição em contrário, as deliberações do
Conselho Superior do Ministério Público serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus
integrantes, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade.
§ 2g - As decisões do Conselho Superior do Ministério
Público serão motivadas e publicadas no prazo de 5 (cinco)
dias, exceto nas hipóteses legais de sigilo.
§ SQ - Na indicação para promoção ou remoção voluntária por

antigüidade, observar-se-á o disposto no art. 186
4g - Na indicação para promoção ou remoção voluntária por

merecimento, o processo de votação será oral, atendidos os
critérios estabelecidos no art. 177.

s - Das decisões referentes aos incisos VI. VII e VIII,
caberá recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo
de 5 (cinco) dias contados da publicação do ato no órgão
oficial

- Não será admitida a inscrição nas listas a q ue se
refere o inciso 1 dos membros do Ministério Público que, nos
12 (doze) meses anteriores á data da elaboração, tenham
exercido, ainda que transitoriamente, o cargo de Procurador-
Geral de Justiça, Procurador-Geral de Justiça Adjunto ou
Corregedor-Geral do Ministério Público.

Seção IV
Do Impedimento e da Suspeição nos órgãos Colegiados

Art. 34 - O integrante de órgão colegiado é considerado
impedido nos seguintes casos:

- quando a deliberação envolver interesse de cônjuge,
parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até o quarto grau, inclusive;
II - quando for Interessado no resultado do julgamento;
III - quando não comparecer à sessão de leitura de

relatório ou de discussão de matéria em pauta-
Art. 35 - Considera-se fundada a suspeição de parcialidade

do integrante de órgão colegiado quando:
- houver notória Inimizade com o Interessado no

julgamento da matéria;
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II - for parte em processo cível, criminal ou

administrativo em que tiver funcionado o interessado no
julgamento da matéria;
III - houver motivo de foro intimo.
Art. 36 - A exceção de impedimento ou suspeição, salvo por
motivo de foro intimo, poderá ser argüida pelo Interessado
ou por qualquer integrante do órgão colegiado, até o inicio
do julgamento.

- O integrante do órgão colegiado poderá alegar o
impedimento e a suspeição por motivo de foro íntimo, no
prazo do parágrafo anterior.
f 2Q - Argüido o impedimento ou a suspeição, o órgão

colegiado, após a oitiva do integrante considerado impedido
ou suspeito, decidirá a questão de plano.

- Serão convocados os suplentes necessários se, em
razão de impedimento ou suspeição de integrantes do órgão
coleglado, houver prejuízo, por falta de número legal, à
apreciação de matéria em pauta, suspendendo-se, se for o
caso, o julgamento.

Seção V
Da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Art. 37 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será
eleito pelo Colégio de Procuradores, entre os Procuradores
de Justiça inscritos, na segunda quinzena do mês de dezembro
dos anos ímpares, para mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, observado o mesmo procedimento

lg - A eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público
far-se-á na forma de resolução expedida pelo Procurador-
Geral de Justiça.

2g - O Corregedor-Geral do Ministério Público, membro
nato da Câmara de Procuradores de Justiça e do Conselho
Superior do Ministério Público, será nomeado pelo
Procurador-Geral de Justiça e empossado, com imediato
exercício, perante o Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 38 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público é

órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e
da conduta dos membros do Ministério Público-
Art. 39 - Compete ao Corregedor-Geral do Ministério

Público:
- realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça,

remetendo relatório reservado á Câmara de Procuradores de
Justiça;
II - realizar inspeções e correições nas Promotorias de

Justiça, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior
do Ministério Público;
III - oferecer denúncia contra o Procurador-Geral de

Justiça, na forma prevista pelo art. 17, 1;
IV - realizar, de oficio ou mediante determinação do

Conselho Superior do Ministério Público, inspeções para
verificação de regularidade de serviço dos inscritos para
promoção ou remoção voluntária;
V - acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público;



538

VI - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o
vital iciamento ou não de membro da instituição;
VII - fazer recomendações, nos limites de sua atribuição,
sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
VIII - instaurar, de ofício, por provocação do órgão da
Administração Superior do Ministério Público ou do
Procurador-Geral de Justiça, processo disciplinar
administrativo contra membro da instituição;
IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça o processo

disciplinar administrativo afeto à decisão deste;
X - remeter, de ofício ou quando solicitado, informações
necessárias ao desempenho das atribuições dos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público:
XI - apresentar, quando requisitado pelo Procurador-Geral
de Justiça, relatório estatístico sobre as atividades das
Procuradorias e das Promotorias de Justiça;
XII - prestar ao membro do Ministério Público informações
de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de
acesso, retificação e complementação dos dados;
XIII - manter atualizados os assentamentos funcionais dos
membros do Ministério Público;
XIV - requisitar informações, exames, perícias, documentos,
diligências, certidões, pareceres técnicos e informações
indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;
XV - elaborar o regulamento de estágio probatório;
XVI - elaborar o regimento interno, submetendo-o à
apreciação da Câmara de Procuradores de Justiça;
XVII - informar ao Conselho Superior do Ministério Público
sobre a conduta pessoal e a atuação funcional dos membros da
instituição inscritos para promoção ou remoção por
merecimento ou antigúidade, inclusive permuta;
XVIII - acompanhar as comunicações de suspeição de membros
do Ministério Público, por motivo de foro íntimo, apurando,
quando for o caso e reservadamente, a razão de sucessivas
argüições;
XIX - submeter à apreciação do Conselho Superior do
Ministério Público impugnação à permanência na carreira do
Promotor de Justiça em estágio probatório;
XX - examinar o relatório anual das Procuradorias e
Promotorias de Justiça;
XXI - dar posse e exercício aos Promotores de Justiça
promovidos ou removidos e, em caráter supletivo, aos
Promotores de Justiça Substitutos nomeados, encaminhando os
termos respectivos á Procuradoria-Geral de Justiça;
XXII - elaborar as listas previstas no art. 40;
XXIII - dar posse e exercício aos Subcorregedores-Gerais do

Ministério Público;
XXIV - rever e atualizar, anualmente, os atos e as
recomendações expedidas pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público;
XXV - propor ao Procurador-Geral de Justiça e à Câmara de
Procuradores de Justiça a expedição de instruções e outras
normas administrativas, sempre que necessário ou conveniente
ao serviço;



XXVI - convocar membro do Ministério Público para
deliberação sobre matéria administrativa ou de interesse da
instituição;
XXVII - designar membro do Ministério Público para os fins
previstos no art. 170;
XXVIII - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou
no regimento interno.

lQ - Nos assentamentos funcionais a que se refere o
Inciso XIII, deverão constar, obrigatoriamente:

- os pareceres da Corregedoria-Geral do Ministério
Público, inclusive o previsto no art. 171, f 5, e a decisão
do Conselho Superior do Ministério Público sobre o estágio
probatório;
II - as anotações resultantes de apreciação dos

Procuradores de Justiça, desde que identificado o número do
processo, o nome das partes, a comarca e o nome do
Procurador de Justiça que atuou no feito;
III - as observações feitas em inspeções e correições;
IV - as penalidades disciplinares eventualmente aplicadas.

- As anotações que Importem em demérito serão lançadas
no assentamento funcional após prévia ciência do
interessado, permitindo-se a retificação, na forma prevista
no art. 105, 2g e 3.
Art. 40 - Os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público,
escolhidos entre os Procuradores de Justiça, em número
mínimo de 6 (seis), serão designados pelo Procurador-Geral
de Justiça, em listas triplices elaboradas pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público.

lg - Os Subcorregedores-Gerais do Ministério Público
poderão ser destituídos pelo Procurador-Geral de Justiça,
ouvido o Corregedor-Geral do Ministério Público, ou por
provocação deste.

- E obrigatório o exercício da função de
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, ressalvado o
disposto no parágrafo anterior.
Art. 41 - Aos Subcorregedores-Gerais compete:

- substituir o Corregedor-Geral do Ministério Público em
suas faltas, afastamentos temporários, impedimento ou
suspeição, recaindo a atribuição no Subcorregedor-Geral mais
antigo na instância;
II - realizar inspeções e correições, podendo ser

assessorados por Promotores de Justiça designados pelo
Procurador-Geral de Justiça;
III - presidir processo disciplinar administrativo contra

Procurador de Justiça, na forma disposta no art. 228. §
IV - exercer, por delegação, outras atribuições do

Corregedor-Geral do Ministério Público.
Art. 42 - O exercício das funções de Subcorregedor-Geral do

Ministério Público não importará em dispensa de suas normais
atribuições, exceto quando no exercício temporário do cargo
de Corregedor-Geral do Ministério Público ou durante a
realização de inspeções e correições.
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Parágrafo único - O exercício das funções de que trata este
artigo não implicará acréscimo na remuneração do membro do
Ministério Público, a qualquer titulo.
Art. 43 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será
assessorado por Subcorregedores-Gerais e, no máximo, 5
(cinco) Promotores de Justiça da mais elevada entrância, por
ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 44 - Aplica-se o disposto no art. 'Tg. 1 a VII, á

eleição do Corregedor-Geral do Ministério Público e, no que
couber, á escolha dos Subcorregedores-Gerais do Ministério
Público.
Parágrafo único - Qualquer membro do Ministério Público

poderá representar à Comissão Eleitoral acerca das causas de
inelegibilidade previstas neste artigo, cabendo da decisão
recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5
(cinco) dias.
Art. 45 - Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral

do Ministério Público, assumirá interinamente o
Subcorregedor-Geral mais antigo na instância, e será
realizada nova eleição em 30 (trinta) dias para
preenchimento do cargo e complementação do mandato.
Parágrafo único - Caso a vacância se verifique nos últimos
6 (seis) meses de mandato, o cargo de Corregedor-Geral do
Ministério Público será exercido, no período remanescente,
pelo Subcorregedor-Geral mais antigo na instância.
Art. 46 - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá
ser destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, nos
casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave
omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou
condenação por infração apenada com reclusão, em decisão
judicial transitada em julgado.
Parágrafo único - O Colégio de Procuradores de Justiça

decidirá, por maioria de votos, pela admissibilidade da
representação para a destituição do Corregedor-Geral do
Ministério Público, nos casos previstos no "caput' deste
artigo, desde que formulada pelo Procurador-Geral de
Justiça, por 1/3 (um terço) de seus integrantes ou por 1/10
(um décimo) dos membros do Ministério Público em atividade.
Art. 47 - Autorizada a proposta de destituição do
Corregedor-Geral do Ministério Público, o Colégio de
Procuradores, em sessão presidida pelo Procurador-Geral de
Justiça, constituirá, em votação secreta, comissão
processante integrada por três Procuradores de Justiça,
cabendo a presidência ao mais antigo na instância.

lg - O Corregedor-Geral do Ministério Público será
cientificado, no prazo de 10 (dez) dias, da proposta de
destituição, podendo, em 15 (quinze) dias, oferecer defesa
escrita, pessoalmente ou por defensor, e requerer produção
de provas.

- Não sendo oferecida defesa, o presidente da comissão
processante nomeará defensor dativo para fazê-la em igual
prazo.
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- Findo o prazo, o presidente da comissão processante

designará data para instrução e julgamento, nos 10 (dez)
dias subseqüentes.
# 4Q - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador-

Geral de Justiça, após a leitura do relatório da comissão
processante, o Corregedor-Geral do Ministério Público,
pessoalmente ou por defensor, terá 30 (trinta) minutos para
produzir defesa oral, deliberando, em seguida, o Colégio de
Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 (dois
terços) de seus membros.

s - A presença à sessão de julgamento será limitada aos
membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao
Corregedor-Geral do Ministério Público e ao seu defensor.

6Q - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de
10 (dez) dias, para a realização de diligência requerida
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por qualquer
membro do Colégio de Procuradores, desde que reputada, por
maioria de votos, imprescindível ao esclarecimento dos
fatos.
Art. 48 - Rejeitada a proposta de destituição ou não
atingida a votação prevista no 4Q do artigo anterior, o
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do
procedimento.
Art. 49 - Acolhida a proposta de destituição, o Procurador-
Geral de Justiça, em 48 (quarenta e oito) horas, lavrará o
ato de destituição do Corregedor-Geral do Ministério
Públ ico
Art. 50 - Destituído o Corregedor-Geral do Ministério
Público, proceder-se-á na forma determinada pelo art. 45.
Art. 51 - O Corregedor-Geral do Ministério Público ficará

afastado de suas funções:
- em caso de cometimento de infração penal, cuja sanção

cominada seja de reclusão, desde o recebimento da denúncia
oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça, ou queixa-crime,
até o trânsito em julgado da decisão judicial;
II - no procedimento de destituição, desde a aprovação do
pedido de autorização pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, na forma disposta no art. 46, parágrafo único, até
final decisão.
Parágrafo único - O período de afastamento contará como de

exercício do mandato.
Seção VI

Das Procuradorias de Justiça
Art. 52 - As Procuradorias de Justiça são órgãos da
administração do Ministério Público, com cargos de
Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao
desempenho das funções que lhes forem cometidas por lei.
Art. 53 - As atribuições das Procuradorias de Justiça e dos
cargos de Procurador de Justiça serão fixadas mediante
proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

1Q - A exclusão, a inclusão ou outra modificação nas
atribuições das Procuradorias de Justiça e dos cargos de
Procurador de Justiça serão fixadas mediante proposta do
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Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de
Procuradores de Justiça.

- A remoção, mesmo por permuta. nas Procuradorias de
Justiça será feita, em qualquer época, a requerimento dos
interessados e por ato do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 54 - A divisão interna dos serviços das Procuradorias
de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos
pela Câmara de Procuradores de Justiça, ressalvada a
possibilidade de cada Procuradoria de Justiça definir, por
consenso, a distribuição.
Art. 55 - As Procuradorias de Justiça, nominadas de
Procuradorias de Justiça Cível, Criminal, de Contas e
Especializada, terão coordenadores e substitutos, designados
pelo Procurador-Geral de Justiça, competindo-lhes, sem
prejuízo das normais atribuições:

- propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de
férias e a atuação de seus integrantes em plantões forenses;
II - promover reuniões mensais internas para fixação de

orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação
sobre matéria administrativa, com comparecimento
obrigatório, salvo motivo justificado;
III - organizar a biblioteca e o arquivo geral da

Procuradoria de Justiça, recolhendo e classificando as
cópias de todos os trabalhos forenses elaborados pelos seus
Integrantes, bem como o material legislativo, doutrinário e
jurisprudencial de interesse;
IV - remeter ao Corregedor-Geral do Ministério Público

relatório anual das atividades;
V - encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões
para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério
Público;
VI - fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou
outro expediente em que deva funcionar Procurador de
Justiça;
VII - organizar os serviços auxiliares da Procuradoria de
Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos
executados.
Art. 56 - O Procurador-Geral de Justiça poderá instituir

Procuradorias de Justiça Especializadas para a interposição
de recursos junto aos Tribunais locais e.Superiores.

Seção VII
Das Promotorias de Justiça

Art. 57 - As Promotorias de Justiça são órgãos da
administração do Ministério Público, com cargos de Promotor
de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho
das funções que lhe forem cometidas por lei.

# l Q - As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou
extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

- As atribuições das Promotorias de Justiça e dos
cargos de Promotor de Justiça serão fixadas mediante
proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela
Cãmara de Procuradores de Justiça.

- A exclusão, inclusão ou outra modificação nas
atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos de
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Promotor de Justiça serão fixadas mediante proposta do
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de
Procuradores de Justiça.
Art. 58 - As Promotorias de Justiça são classificadas em

civeis, criminais e especializadas.
Art. 59 - As Promotorias de Justiça Civeis subdividem-se

em:
- Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo da

Fazenda Pública;
II - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de

Família;
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de

Falências, Concordatas e Registros Públicos;
IV - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de

Sucessões.
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça não incluídas
no " caput " deste artigo exercerão as respectivas atribuições
perante os juizos remanescentes.
Art. 60 - As Promotorias de Justiça Criminais subdividem-se

em:
- Promotoria de Justiça com atuação perante o Tribunal do

Júri;
II - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juizo

Criminal da Vara de Tóxicos;
til - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo

Criminal de Acidentes de Trânsito;
IV - Promotoria de Justiça com atuação perante a Auditoria

Militar;
V - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo de
Execução Penal-
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça não incluídas

no caput" deste artigo exercerão as respectivas atribuições
perante os juízos remanescentes.
Art. 61 - A Promotoria de Justiça Especializada, denominada
Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, exercerá as
funções cumulativas de:

- defesa do consumidor;
II - defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico-

cultural;
III - defesa do patrimônio público;
IV - prevenção e reparação de acidentes do trabalho;
V - defesa dos direitos humanos;
VI - controle externo da atividade policial;
VII - defesa dos direitos da infância e da juventude;
VIII - defesa dos direitos dos deficientes e proteção aos
idosos.

l - A Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão
exercerá a titularidade das ações civel e penal públicas nos
casos afetos á sua área de atuação.

- Nas comarcas do interior do Estado, as atribuições
previstas neste artigo serão disciplinadas na forma prevista
no art. 57.
Art. 62 - Nas comarcas do interior do Estado com mais de 2
(duas) Promotorias de Justiça, estas serão compostas por, no
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mínimo, 1/3 (um terço) de Promotores de Justiça com
atribuições na área criminal, na forma disposta no art. 18,
XXXIII e XXXIV.
Parágrafo único - As Promotorias de Justiça criminais
poderão acumular as atribuições referentes á defesa dos
direitos humanos, ao controle externo da atividade policial
e a outras de natureza assemelhada.
Art. 63 - Nas Promotorias de Justiça com mais de 1 (um)
cargo de Promotor de Justiça, haverá coordenadores e seus
substitutos, designados pelo Procurador-Geral de Justiça,
competindo-lhes, sem prejuízo de suas atribuições normais:

- promover reuniões mensais internas para fixação de
orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação
sobre matéria administrativa, com comparecimento
obrigatório, salvo motivo justificado;
II - dar posse e exercício aos auxiliares administrativos

nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça;
III - organizar os serviços auxiliares da Promotoria de
Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos
executados;
IV - presidir, mediante designação do Procurador-Geral de

Justiça, processo disciplinar administrativo relativo a
infrações funcionais dos seus servidores;
V - fiscalizar a distribuição eqüitativa dos autos ou outro
expediente em que deva funcionar Promotor de Justiça;
VI - representar o Ministério Público nas solenidades

oficiais;
VII - encaminhar aos órgãos da administração superior do
Ministério Público as sugestões para o aprimoramento dos
seus serviços;
VIII - organizar a biblioteca e o arquivo geral da
Promotoria de Justiça, recolhendo e classificando as cópias
de todos os trabalhos elaborados pelos integrantes, bem como
o material legislativo, doutrinário e jurisprudencial de
interesse;
IX - remeter ao Corregedor-Geral do Ministério Público

relatório anual das atividades e declaração de regularidade
de serviços;
X - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça a designação
de estagiários, mediante requerimento de qualquer de seus
Integrantes;
XI - encaminhar á Procuradoria-Geral de Justiça sugestões
para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério
Público.
Parágrafo único - As funções de coordenador serão

consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção
e serão exercidas sem nenhum acréscimo, a qualquer titulo,
na remuneração do membro do Ministério Público.
Art. 64 - A divisão interna dos serviços das Promotorias de
Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos, definidos pela
Cãmara de Procuradores de Justiça, ressalvada a
possibilidade de cada Promotoria de Justiça definir, por
consenso, a distribuição.
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Art. 65 - Havendo mais de um membro do Ministério Público

com funções idênticas ou concorrentes na mesma Promotoria de
Justiça, a denominação do cargo será precedida do número
indicativo da ordem de sua criação.

Capitulo III
Das Funções dos órgãos de Execução

Seção 1
Das Funções Gerais

Art. 66 - Além das funções previstas na Constituição
Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na
Constituição Estadual e em outras leis, incumbe, ainda, ao
Ministério Público:

- propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição
Estadual, inclusive por omissão e o respectivo pedido de
medida cautelar;
II - representar ao Procurador-Geral da República para a

argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
estadual em face da Constituição Federal;
III - promover a ação de inconstitucionalidade ou
representação para efeito de intervenção do Estado nos
municípios;
IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes públicos e dos

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal e em outras leis, promovendo as medidas
judiciais e administrativas necessárias á sua garantia;
V - promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;
VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na
forma da lei, para:
a) proteção, prevenção e reparação de danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens e aos direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e
individuais indisponíveis e homogêneos;
b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao

patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado
ou do município, de suas administrações indiretas ou
fundaclonais ou de entidades privadas de que participem;
VII - manifestar-se nos processos em que sua presença seja
obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a
intervenção, para assegurar o exercício de suas funções
institucionais, não importando a fase ou o grau de
jurisdição em que se encontrem;
VIII - exercer a fiscalização de cadeias públicas, dos
estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos,
crianças e adolescentes, incapazes ou pessoas portadoras de
deficiência;
IX - deliberar sobre a participação em organismos estatais

de política penal e penitenciária, do consumidor, de
direitos humanos, do meio ambiente, neste compreendido o do
trabalho, e outros afetos à sua área de atuação;
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X - ingressar em juizo, de ofício e supletivamente, para
responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados
pelo Tribunal de Contas;
XI - interpor recursos aos Tribunais superiores;
XII - provocar a atuação de órgão de execução que oficie
junto a juízo ou Tribunal competente, por meio da remessa
direta de expediente;
XIII - receber, após distribuição prévia, independentemente
de despacho judicial, os inquéritos policiais e os
inquéritos policiais militares, os procedimentos
administrativos e as demais peças de informação, em caso de
infração de ação penal pública;
XIV - conceder prazo para a conclusão de inquérito
policial, no caso de indiciado solto.
Parágrafo único - E vedado o exercício das funções do
Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de
nulidade do ato praticado.
Art. 67 - No exercício de suas funções, o Ministério
Público poderá:

- Instaurar inquéritos civis e outros procedimentos
administrativos pertinentes e, para instrui-]os:
a) expedir notificações para colher depoimento ou
esclarecimento e, em caso de desatendimento injustificado,
requisitar condução coercitiva pela Policia Militar ou
Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar Informações, exames periciais, certidões e
outros documentos de autoridades federais, estaduais e
municipais, bem como dos órgãos e das entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto

às autoridades, aos órgãos e ás entidades a que se refere a
alínea anterior;
d) expedir cartas precatórias para outros órgãos de

execução;
II - requisitar informações e documentos de entidades

privadas para instruir procedimentos ou processo em que
oficie;
III - ter acesso, na forma e nos limites da lei, a bancos

de dados de caráter público ou relativos a serviço de
relevância pública, responsabilizando-se, quando for o caso,
pela manutenção do sigilo das Informações obtidas;
IV - representar à autoridade competente para a instauração

de sindicância ou procedimento administrativo, podendo, se
solicitado, acompanhá-los e produzir provas;
V - requisitar diligências investigatórias e a instauração
de inquérito policial e inquérito policial militar, podendo
acompanhá-los e produzir provas, observado o disposto no
art. 129, VIII, da Constituição Federal;
VI - exercer o controle externo da atividade policial,
observado o disposto no inciso II do art. 125 da
Constituição do Estado de Minas Gerais;
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VII - dar publicidade dos procedimentos administrativos não
disciplinares que instaurar e das medidas adotadas;
VIII - fazer recomendações, visando à melhoria dos serviços
públicos e dos serviços de relevância pública;
ix - requisitar meios materiais e servidores públicos, por

prazo não superior a 90 (noventa) dias, para o exercício de
atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;
X - acompanhar a fiscalização dos processos nos cartórios

ou nas repartições congêneres, adotando, quando for o caso,
as medidas necessárias para a apuração da responsabilidade
de titulares de ofícios ou serventuários de justiça;
XI - requisitar, no exercício de suas atribuições, o

auxilio de força policial;
XII - despachar diretamente com a autoridade judiciária e
fazer juntar aos autos as respectivas manifestações
processuais;
XIII - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça
ou do Corregedor-Geral do Ministério Público fatos que
possam ensejar processo disciplinar administrativo ou ação
penal pública;
XIV - atuar perante o Tribunal de Contas, cabendo-lhe,
entre outras atribuições:
a) oficiar nos feitos respectivos e participar dos

julgamentos, assegurando-se-lhe o direito de fazer
sustentação oral
b) requisitar, motivadamente, a realização de inspeção e
auditoria contábil e financeira em órgãos e entidades da
administração direta, indireta e fundacional, no âmbito
estadual e municipal;
c) fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, a aplicação
de verbas públicas;
d) receber petições, reclamações ou queixas de qualquer do
povo, em caso de desrespeito na aplicação ou desvio de
verbas públicas;
XV - exercer outras funções que lhe forem conferidas por
lei, desde q ue compatíveis com sua finalidade.
§ lg - As notificações e requisições previstas neste

artigo, quando tiverem como destinatários exclusivos para a
prática do ato o Governador do Estado, os membros do Poder
Legislativo Estadual, os Desembargadores, Juizes dos
Tribunais de Alçada e Militar, Conselheiro do Tribunal de
Contas e Secretários de Estado, serão encaminhadas pelo
Procurador-Geral de Justiça, mediante requerimento do membro
do Ministério Público.
# 2Q - O membro do Ministério Público será responsável pelo
uso indevido das informações e dos documentos que
requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo.

- As notificações ou requisições expedidas pèlo
Ministério Público às autoridades, aos órgãos e às entidades
da administração direta, indireta e fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios serão cumpridas gratuitamente.
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40 - A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à
notificação ou requisição, na forma do inciso 1 deste
artigo, não autoriza o desconto de vencimentos ou salário e
será considerada como efetivo exercício, para todos os
efeitos, mediante comprovação escrita do membro do
Ministério Público.

- A representação ou petição formulada ao Ministério
Público será distribuída entre os membros, com atribuições
para apreciá-la.

 

6Q - As requisições do Ministério Público serão
fundamentadas e com fixação de prazo razoável para
atendimento.

- O desatendimento imotivado ou retardamento no
cumprimento das notificações e requisições do Ministério
Público implicará a responsabilidade de quem lhe der causa.
Art. 68 - Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos
direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual,
sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito:

- pelos poderes estaduais e municipais;
II - pelos órgãos da administração pública estadual ou

municipal, direta ou indireta;
III - pelos concessionários e permissionários de serviço

público estadual ou municipal;
IV - por entidades que exerçam outra função delegada do
Estado ou município, ou executem serviço de relevância
pública.
Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se
refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras
providências:

- receber notícias de irregularidades, petições ou
reclamações de qualquer natureza, promovendo as apurações
cabíveis e dando-lhes as soluções adequadas;

 

II - zelar pela celeridade e racionalização dos
procedimentos administrativos;
III - dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias, ás
noticias de irregularidades, petições ou reclamações
referidas no inciso 1;
IV - promover audiências públicas e emitir relatórios

anuais ou especiais, dirigidos aos Poderes, aos órgãos ou às
entidades mencionadas neste artigo, solicitando ao
destinatário sua divulgação ade quada e, quando for o caso,
as providências cabíveis.

Seção II
Do Procurador-Geral de Justiça

Art. 69 - Além das atribuições previstas na Constituição
Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na
Constituição Estadual e em outras leis, compete ao
Procurador-Geral de Justiça:

- velar pela observância, aplicação e execução das
Constituições e das leis;
II - representar ao Tribunal de Justiça por
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais
ou municipais, em face da Constituição Estadual;
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III - representar para fins de intervenção do Estado no
município, objetivando assegurar a observância de princípios
indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de
lei, ordem ou decisão judicial;
IV - representar ao Procurador-Geral da República para fins

de intervenção da União no Estado, nas hipóteses previstas
no art. 34, VII, da Constituição Federal;
V - representar o Ministério Público nas sessões plenárias
dos Tribunais de Justiça, de Alçada, Militar e de Contas,
podendo intervir para sustentação oral ou esclarecimento de
matéria de fato;
VI - ajuizar ação penal de competência originária do
Tribunal de Justiça, nela oficiando;
VII - oficiar nos processos de competência originária dos

Tribunais;
VIII - propor, perante o Tribunal de Justiça, a ação civil
de decretação de perda do cargo de membro do Ministério
Público;
IX - interpor recursos aos Tribunais locais e Superiores e

neles oficiar;
X - oficiar nos processos de decretação de perda do cargo,
remoção ou disponibilidade de magistrado;
XI - exercer as atribuições previstas no art. 129, II e
III. da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada
for o Governador do Estado, o Presidente da Assembléia
Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando,
por ato praticado em razão de suas funções, contra estes
deva ser ajuizada a competente ação;
XII - ajuizar mandado de injunção, quando a falta de norma
regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos
difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a iniciativa
de sua elaboração for do Governador do Estado, de Secretário
de Estado, da Assembléia Legislativa ou de Tribunal;
XIII - avocar, excepcional e fundamentadamente, inquérito
policial em andamento e atribuir sua direção a membro do
Ministério Público;
XIV - requisitar autos arquivados, promover seu
desarquivamento e, se for o caso, oferecer denúncia ou
designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo;
XV - delegar a outro membro do Ministério Público suas
funções de órgão de execução;
XVI - praticar outros atos previstos em lei.
Parágrafo único - 0 procedimento do inquérito civil
instaurado na forma da lei poderá ser disciplinado, ainda,
em ato do Procurador-Geral de Justiça.

Seção III
Do Conselho Superior do Ministério Público

Art. 70 - Cabe ao conselho Superior do Ministério Público
rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da lei.

Seção IV
Dos Procuradores de Justiça

Art. 71 - compete aos Procuradores de Justiça o exercício
das atribuições do Ministério Público junto aos Tribunais de
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Justiça, de Alçada, de Contas e Militar , desde que não
cometidas ao Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá

designar outro Procurador de Justiça para funcionar em feito
determinado de atribuição do titular, com a concordância
deste.
Art. 72 - Além das atribuições previstas na Constituição
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público e em outras leis, compete aos
Procuradores de Justiça, no âmbito de suas atribuições:

- comparecer às sessões de Câmaras Isoladas, Reunidas.
Grupo de Câmaras, Conselho da Magistratura e do Órgão
Especial
II - oficiar e emitir parecer escrito e fundamentado nos

processos cíveis, criminais e administrativos, inclusive por
delegação;
III - participar das sessões dos Tribunais, no julgamento

dos processos em que oficiou, tomando ciência, pessoalmente
e mediante vista dos autos respectivos, das decisões
proferidas;
IV - Interpor, quando for o caso, recursos aos Tribunais
locais ou Superiores, ou sugerir ao Procurador-Geral de
Justiça, fundamentadamente, a interposição ou a adoção de
outras medidas cabíveis;
V - exercer, por designação do Procurador-Geral de Justiça,
a direção de órgãos auxiliares e de apoio administrativo;
VI - Impetrar "habeas corpus", mandado de segurança,
requerer correição parcial, bem como propor outras medidas
cabíveis, perante os Tribunais competentes;
VII - compor os órgãos colegiados da instituição;
VIII - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do
Ministério Público, para efeito de publicação no órgão
oficial, a relação de processos não devolvidos no prazo
legal, com pareceres ou manifestações cabiveis,
identificando a espécie e o número do feito, o nome das
partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual
atraso e a data de recebimento dos autos;
IX - integrar comissão de concurso de ingresso na carreira

do Ministério Público;
X - integrar comissão de processo disciplinar
administrativo instaurado contra membro do Ministério
Público;
XI - comparecer, quando necessário ou conveniente, aos
gabinetes ou aos locais destinados às Procuradorias de
Justiça;
XII - exercer outras atribuições previstas em lei ou ato
normativo, desde que afetas à sua área de atuação.
l - Nas sessões de julgamento, o Procurador de Justiça

deverá, se necessário, sustentar oralmente a posição do
Ministério Público, quando este intervier como fiscal da
lei.

- Nos processos de competência originária em que o
Ministério Público for parte, é obrigatória a intervenção e
a sustentação oral pelo Procurador de Justiça.
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# 3Q - O Procurador de Justiça que, à data da formação das
listas a que se referem os arts. 94, "caput" e 104,
parágrafo único, II, da Constituição Federal, e o art. 78,
3, da Constituição Estadual, não apresentar declaração de
regularidade dos serviços afetos a seu cargo ficará impedido
de integrá-las.

- A interposição de recurso perante os Tribunais
Superiores é atribuição concorrente do Procurador-Geral de
Justiça e dos Procuradores de Justiça.
6 SQ - Em caso de interposição simultânea do mesmo recurso,
processar-se-á o interposto pelo Procurador-Geral de
Justiça, reputando-se o outro prejudicado.
Art. 73 - Os Procuradores de Justiça, nos autos em que
oficiem, exercerão inspeção permanente nos serviços dos
Promotores de Justiça, remetendo relatório á Corregedoria-
Geral do Ministério Público, observado o disposto no art.
39. # l Q, II, e f 2Q.

Seção V
Dos Promotores de Justiça

Art. 74 - Além das atribuições previstas na Constituição
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público e em outras leis, compete aos
Promotores de Justiça:

- impetrar" habeas corpus", mandado de segurança e
requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais
locais competentes;
II - atender a qualquer do povo, tomando as providências

cabíveis cientificando o interessado das medidas efetivadas;
III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de la instância,

com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério
Público da União e outras estabelecidas na legislação
eleitoral e partidária;
IV - propor ação de perfilhação compulsória;
V - oficiar nos juizados especiais de pequenas causas;
VI - remeter ao Procurador-Geral de Justiça as notificações
e as requisições que tiverem como destinatárias as pessoas
referidas no art. 67, l, para subseqüente encaminhamento;

VII - integrar a comissão de concurso de
ingresso na carreira do Ministério Público;
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar
procedimentos investigatórlos nos casos afetos à sua área de
atuação;
IX - inspecionar e fiscalizar cadelas públicas, manicômios

judiciários, estabelecimentos prisionais de qualquer
natureza, hospitais públicos ou conveniados e locais que
abriguem idosos, crianças, adolescentes, incapazes ou
pessoas portadoras de deficiência, adotando as medidas
cabíveis;
X - proceder á justificação de tempo de serviço de
trabalhador rural;
XI - fiscalizar e Inspecionar as fundações privadas e as
instituídas pelo poder público, adotando as medidas
cabíveis;
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XII - exercer, mediante designação do Procurador-Geral de
Justiça, a Coordenadoria de Promotoria de Justiça e outros
cargos de confiança da instituição;
XIII - integrar comissão de processo disciplinar
administrativo;
XIV - solicitar o auxilio de serviços médicos, educacionais
e assistenciais públicos ou conveniados;
XV - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do
Ministério Público, para efeito de publicação no órgão
oficial, a relação de processos não devolvidos no prazo
legal, com pareceres ou manifestações cabíveis,
identificando a espécie e o número do feito, o nome das
partes e indicando, fundamentadamente, as razões de eventual
atraso e a data de recebimento dos autos;
XVI - permanecer no Fórum ou nos locais destinados às
Promotorias de Justiça, das 13 ás 17 horas, ou além desse
horário quando necessário ou conveniente ao desempenho de
sua função, salvo nos casos de realização de diligência
indispensável ao exercício de atribuições;
XVII - acompanhar o alistamento, participar da verificação
de urna referida na lei processual e assistir ao sorteio de
jurados;
XVIII - requisitar a instauração de inquérito policial e
diligências investigatórias para apuração de crime de ação
penal pública;
XIX - assumir a direção de inquéritos policiais, quando
designado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do
art. 125, II. "g", da Constituição Estadual;
XX - prestar assistência judiciária na defesa dos
interesses individuais e sociais indisponíveis;
XXI - participar, por designação do Procurador-Geral de
Justiça, de Comissão de Concurso para provimento de cargos
de serventuários da Justiça;
XXII - requisitar a cartórios, repartições ou autoridade
competente certidões, exames e esclarecimentos necessários
ao exercício de suas funções;
XXIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e
órgãos de tratamento e amparo à criança ou ao adolescente,
públicos ou privados, adotando as medidas cabíveis;
XXIV - zelar pela regularidade dos registros públicos;
XXV - exercer o controle externo da atividade policial;
XXVI - fiscalizar a observância do Regimento de Custas do
Estado e o recolhimento de multas impostas, adotando as
providências cabíveis;
XXVII - zelar pela regularidade da distribuição de feitos;
XXVIII - conservar em arquivo da Promotoria de Justiça
cópias de manifestações processuais e outros atos praticados
no exercício do cargo;
XXIX - defender, supletivamente, os direitos e os
interesses das populações Indígenas;
XXX - zelar pela gratuidade do registro civil de nascimento

e de óbito para os reconhecidamente pobres;
XXXI - exercer outras atribuições definidas em lei ou ato
normativo, desde que afetas á sua área de atuação.
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Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça poderá

designar outro Promotor de Justiça para funcionar em feito
determinado de atribuição do titular, com a concordância
deste.

Capitulo IV
Dos Órgãos Auxiliares

Seção 1
Dos Centros de Apoio Operacional

Art. 75 - Os Centros de Apoio Operacional são órgãos
auxiliares da atividade funcional do Ministério Público,
instituídos por ato do Procurador-Geral de Justiça,
competindo-lhes:

- estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de
execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham
atribuições comuns;
II - remeter informações técnico-juridicas aos órgãos

ligados á sua atividade;
III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou

órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins;
IV - remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça

relatório das atividades do Ministério Público:
V - exercer outras funções compatíveis com sua finalidade,
vedados o exercício de atividade de órgão de execução e a
expedição de atos normativos,

ig - A direção de Centro de Apoio Operacional será
exercida por coordenador, escolhido entre os integrantes das
Promotorias de Justiça

2Q - Cada Promotoria de Justiça terá como representante
junto ao Centro de Apoio Operacional o respectivo
coordenador.

3Q - O Promotor de Justiça Substituto de entrância
especial e o Promotor de Justiça Substituto ficarão à
disposição do Centro de Apoio Operacional da Capital para o
exercício de suas funções perante as Promotorias de Justiça,
na falta de designação pelo Procurador-Geral de Justiça.

Seção II
Da Comissão de Concurso

Art. 76 - A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de
natureza transitória, presidida pelo Procurador-Geral de
Justiça, será constituída de membros do Ministério Público e
de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de
Minas Gerais, e a ela incumbe realizar a seleção de
candidatos ao ingresso na carreira.
Art 77 - Os integrantes da Comissão de Concurso serão

eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público entre
Procuradores e Promotores de Justiça de entrância especial,
atendidos os seguintes requisitos:

- ser, preferencialmente, especializado em disciplina
exigida no edital do concurso;
II - não compor o Conselho Superior do Ministério Público;
III - apresentar regularidade de serviço;
IV - não estar respondendo a ação penal por infração

apenada com reclusão ou cumprindo pena imposta;
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V - não estar afastado do exercido do cargo para
desempenho de função junto à associação de classe;
VI - não ter exercido o magistério em curso de preparação
de candidato para concurso de carreira jurídica, nos 6
(seis) meses anteriores à abertura do edital;
VII - não ser parente consangúineo ou afim, até o quarto
grau, inclusive, de candidato inscrito;
VIII - não estar respondendo a processo disciplinar
administrativo ou cumprindo penalidade imposta.
Art. 78 - Os examinadores, mediante aprovação da maioria da
Comissão de Concurso, poderão ser substituídos pelos
suplentes.

l Q - A Comissão de Concurso terá 2 (dois) membros para
cada disciplina, sendo 1 (um) deles suplente.

2g - Redigidas as provas, o suplente necessariamente
funcionará como revisor, cabendo-lhe o exame das questões e
a sugestão à Comissão de Concurso, quando for o caso, de
eventuais alterações.
Art. 79 - O representante da Ordem dos Advogados do Brasil
e seu suplente serão escolhidos pelo Presidente da Comissão
entre os integrantes de lista séxtupla apresentada pela
Seção de Minas Gerais.
Art. 80 - A Comissão de Concurso deverá, até a realização
da última fase do concurso, colher informações
circunstanciadas sobre a conduta pessoal, profissional e
familiar dos candidatos.
Art. 81 - Os integrantes da Comissão de Concurso farão jus
a gratificação pelo desempenho da função, fixada por ato do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - Os membros do Ministério Público em

atividade e seus servidores deverão, obrigatoriamente,
auxiliar na realização do concurso, fazendo jus a
gratificação fixada pelo Procurador-Geral de Justiça.

Seção III
Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

Art. 82 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é
órgão auxiliar do Ministério Público, dirigido por
Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada
entrância, de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional poderá, ainda, ser integrado por membros e
estagiários do Ministério Público designados pelo
Procurador-Geral de Justiça.
Art. 83 - Incumbe ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, entre outras atribuições previstas no
regulamento:

- instituir curso preparatório de candidatos aprovados no
concurso de ingresso na carreira do Ministério Público e
serviços auxiliares, com duração mínima de 30 (trinta) dias;
II - instituir curso de aperfeiçoamento e especialização de

membro do Ministério Público e de serviços auxiliares;
III - realizar seminários, congressos, cursos, simpósios,

pesquisas e estudos, visando ao aprimoramento profissional e



cultural dos membros do Ministério Público e de serviços
auxiliares;
IV - promover curso de reciclagem e aprimoramento de membro

do Ministério Público, especialmente em estágio probatório;
V - realizar encontros locais e regionais e ciclos de
estudo e pesquisa entre membros das Procuradorias e
Promotorias de Justiça;
VI - promover intercâmbio cultural e cientifico com
instituições públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras;
VII - editar trabalhos jurídicos de membros do Ministério

Público;
VIII - firmar convênios com entidades de classe, de ensino
jurídico ou área correlata, nacionais ou estrangeiras;
IX - realizar o curso referido no art. 179;
X - indicar os expositores regulares ou eventuais para os
cursos oficiais do órgão. ouvido o Procurador-Geral de
Justiça.
Art. 84 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

exercerá, ainda, atividade de Centro de Apoio Operacional às
Procuradorias de Justiça, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 75.
Art. 85 - O funcionamento e a organização do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional serão definidos em
resolução do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho
Superior do Ministério Público.

Seção IV
Dos órgãos de Apoio Administrativo

Art. 86 - Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça,
nos termos do art. 66, 2g, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, disciplinará os órgãos e os serviços
auxiliares de apoio administrativo do Ministério Público,
organizados em quadro próprio de carreira, com os cargos e
as funções que atendam ás peculiaridades e ás necessidades
da administração e das atividades funcionais.
Art. 87 - Ato do Procurador-Geral de Justiça especificará
as funções da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral de
Justiça e do cargo de Diretor-Geral.

Seção V
Dos Órgãos de Assessoramento

Art. 88 - São órgãos de assessoramento da Procuradoria-
Geral de Justiça:

- Procurador-Geral de Justiça Adjunto;
II - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;
III - Secretaria-Geral;
IV - Assessoria Especial.

Subseção 1
Do Procurador-Geral de Justiça Adjunto

Art. 89 - O Procurador-Geral de Justiça Adjunto será
escolhido livremente pelo Procurador-Geral de Justiça,
cabendo-lhe:

- substituir, na forma desta lei, o Procurador-Geral de
Justiça;
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II - auxiliar o Procurador-Geral de Justiça em suas
atribuições;
III - prestar assessoria direta ao Procurador-Geral de

Justiça;
IV - exercer, mediante delegação, as atribuições que lhe

forem conferidas;
V - exercer, por delegação, a chefia da Assessoria Especial
do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - Na hipótese de vacância, impedimento,
afastamento ou ausência do Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, o Procurador-Geral de Justiça será substituído
temporariamente pelo Procurador de Justiça mais antigo na
instância.

Subseção II
Do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

Art. 90 - O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça será
integrado por Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça
da mais elevada entrância, em atividade ou não, livremente
escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O Chefe de Gabinete exercerá as

atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça.
Subseção III

Da Secretaria-Geral
Art. 91 - A Secretaria-Geral será exercida por Procurador

de Justiça ou Promotor de Justiça da mais elevada entrância,
em atividade ou não, escolhido livremente pelo Procurador-
Geral de Justiça, cabendo-lhe, entre outras atribuições que
lhe forem conferidas por ato normativo, a organização dos
expedientes administrativos encaminhados à chefia da
instituição.

Subseção IV
Da Assessoria Especial

Art. 92 - A Assessoria Especial do Procurador-Geral de
Justiça será constituída de Procuradores de Justiça ou
Promotores de Justiça de entrância especial, de livre
escolha do Procurador-Geral de Justiça.

Seção VI
Dos Estagiários

Art. 93 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares
das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-
Geral de Justiça por período não superior a 3 (três) anos.

Subseção 1
Da Seleção, da Investidura e do Exercício

Art. 94 - Os estagiários serão selecionados pelo Promotor
de Justiça, por meio de provas e avaliação do histórica
escolar, entre alunos de escolas de Direito oficiais ou
reconhecidas, matriculados nos 3 (três) últimos anos ou
semestres correspondentes do curso de bacharelado.
# iQ - O Procurador-Geral de Justiça poderá conceder aos
estagiários, a titulo de bolsa de estudo, auxilio
correspondente à remuneração mínima legal.

- Os estagiários nomeados pelo Procurador-Geral de
Justiça tomarão posse e entrarão em exercício perante as
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Promotorias de Justiça respectivas, prestando o compromisso
de bem desempenhar suas funções.

- Por meio de convênio com instituições de ensino
superior poderão ser admitidos, temporariamente, estagiários
de áreas técnicas especificas, para auxilio a membro da
instituição ou órgão da administração do Ministério Público-
Art. 95 - São requisitos para a investidura na função de

estagiário do Ministério Público:
- declaração de disponibilidade de horário e opção de

turno;
II - documento comprobatório de regularidade escolar, com
indicação do ano ou período do curso de bacharelado em
Direito e disciplinas cursadas;
III - declaração de inexistência de antecedentes criminais;
IV - documento relativo á qualificação pessoal.
Art. 96 - Os estagiários do Ministério Público exercerão
suas funções pelo período mínimo de 1 (um) ano, em
expediente não inferior a 4 (quatro) horas diárias.
Art. 97 - Compete aos estagiários:

- participar, com a presença do Promotor de Justiça, das
audiências, colaborando em manifestações processuais e
assinando conjuntamente as respectivas peças;
II - participar das sessões do Tribunal do Júri,

auxiliando, quando solicitados, o Promotor de Justiça;
irI - elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais

por recomendação de membro do Ministério Público;
IV - colaborar nos serviços administrativos da Promotoria

de Justiça;
V - auxiliar no cumprimento das notificações e requisições
expedidas pelos Promotores de Justiça;
VI - acompanhar as ações propostas pelo Ministério Público,
por meio da respectiva Promotoria de Justiça;
VII - exercer as funções de escrevente, mediante

compromisso, em inquéritos civis e procedimentos
administrativos instaurados pela Promotoria de Justiça;
VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Art. 98 - Aplicam-se aos estagiários, durante o estágio e
sob pena de cancelamento sumário deste, as proibições e as
normas disciplinares a que estão sujeitos os integrantes do
quadro de serviços auxiliares do Ministério Público e os
servidores públicos em geral, sendo-lhes ainda vedado:
1 - exercer qualquer atividade relacionada com funções

judiciárias ou policiais, salvo no caso de compatibilidade
técnica;
II - revelar quaisquer fatos de que tenham conhecimento em

rn	 razão das atividades do estágio;
III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,

o honorários, percentagens, custas ou participações de
qualquer natureza.
Art. 99 - São impedidos para o exercício das funções de
estagiário do Ministério Público os parentes consangüineos
ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau,
inclusive, do Promotor de Justiça, salvo em outra Promotoria
de Justiça.
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Subseção II
Da Dispensa e do Certificado de Estágio

Art. 100 - Os estagiários poderão ser dispensados por ato
do Procurador-Geral de Justiça mediante representação
motivada do Promotor de Justiça.
Art. 101 - Ao término do período de estágio, será expedido
certificado pelo Promotor de Justiça quanto ao desempenho e
assiduidade, instruído com os documentos pertinentes,
observado o prazo previsto no art. 96.

lg - O certificado a que se refere este artigo suprirá o
período a que se refere o art. 159, II.

2g - Por decisão da comissão de concurso, poderá ser
aplicado o disposto no parágrafo anterior aos estagiários do
Ministério Público de outros • Estados ou de escolas de
Direito oficiais ou reconhecidas, na hipótese de critérios
semelhantes de estágio.
Art. 102 - O tempo de estágio no Ministério Público será
contado para todos os efeitos legais até o máximo de 3
(três) anos.

Capitulo V
Das Garantias e Prerrogativas

Dos Membros do Ministério Público
Art. 103 - Os membros do Ministério Público sujeitam-se a
regime jurídico especial e têm as seguintes garantias:

- vitaliciedade, após 2 (dois) anos de exercício, não
podendo perder o cargo senão por sentença judicial
transitada em julgado, observado o disposto no art. 121;
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse

público;
III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto á

remuneração, o disposto na Constituição Federal.
lg - O membro vitalício do Ministério Público somente

perderá o cargo por decisão judicial transitada em julgado,
proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:

- prática de infração penal incompatível com o exercício
do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;
II - exercício da advocacia, inclusive a representação

judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas;
III - abandono do cargo por prazo superior a 30 (trinta)

dias consecutivos.
- A ação civil para a decretação da perda do cargo

será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o
Tribunal de Justiça, após autorização da Câmara de
Procuradores de Justiça, na forma desta lei.

g 3Q - O membro do Ministério Público aposentado perderá o
cargo, ficando cassados os respectivos proventos, em ação
civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, se, em
atividade, incorreu nas vedações previstas no lQ deste
artigo.

4g - A ação civil referida no ig, no caso do Inciso 1,
será proposta enquanto não verificada a prescrição da
infração penal e nas hipóteses previstas nos incisos II e
III, no prazo de 5 (cinco) anos contado do fato.
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Justiça, previsto no 2g deste artigo, interrompe a
prescrição, ressalvado o caso previsto no inciso 1 do # lQ.
Art. 104 - Em caso de extinção do órgão de execução, da

Comarca ou de mudança da sede da Promotoria de Justiça, será
facultado ao Promotor de Justiça obter a remoção para outra
Promotoria de igual entrância, ou obter a disponibilidade
com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço
como se em exercício estivesse.

# l Q - O membro do Ministério Público em disponibilidade
remunerada continuará sujeito às vedações previstas no art
111 e será classificado em quadro especial, provendo-se a
vaga que ocorrer.

- Aplica-se á disponibilidade prevista no "caput"
deste artigo o disposto no art. 127, parágrafo único.
Art. 105 - Constituem prerrogativas dos membros do

Ministério Público:
- ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer

processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente
ajustados com o Juiz ou com autoridade competente;
Ir - estar sujeito a intimação ou convocação para

comparecimento somente se expedida pela autoridade
judiciária ou por órgão da administração superior do
Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses
constitucionais;
III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo

em flagrante de crime inafiançável, caso em q ue a autoridade
fará Imediata comunicação e apresentação do membro do
Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, sob pena
de responsabilidade:
IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal

de Justiça deste Estado, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada exceção de ordem
constitucional;
V - ser custodiado ou recolhido a prisão domiciliar ou a
sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do
Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do
julgamento final;
VI - ter assegurado o direito de acesso a dados e
Informações relativos à sua pessoa e á sua atividade
funcional existentes nos órgãos da instituição, bem como a
sua retificação e complementação
VII - exercer os direitos relativos á livre associação

sindical.
§ lg - Quando no curso da investigação houver indicio de

prática de infração penal por parte de membro do Ministério
Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá,
imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos
autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar
prosseguimento à apuração.

- No caso do inciso VI deste artigo, o requerimento
será endereçado ao Corregedor-Geral do Ministério Público,
instruído, quando for o caso, com os documentos pertinentes.
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§ 3Q - O Corregedor-Geral do Ministério Público decidirá,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cabendo, em caso de
indeferimento, recurso à Câmara de Procuradores de Justiça,
no prazo de 5 (cinco) dias contados da efetiva ciência.
# 4Q - As garantias previstas neste artigo aplicam-se aos

membros do Ministério Público aposentados, salvo o disposto
no inciso VI.
Art. 106 - Constituem prerrogativas dos membros do
Ministério Público, no exercício da função;
1 - receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar
dispensado aos membros do Poder Judiciário e aos
Conselheiros do Tribunal de Contas junto aos quais oficiem;
II - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou
Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para
sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;
III - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau

de jurisdição, por meio da entrega dos autos com vista;
IV - despachar diretamente com o magistrado, ou fazer

juntar, independentemente de protocolo, as manifestações aos
autos, mediante recibo da respectiva secretaria;
V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou
pelo teor de suas manifestações processuais ou
procedimentais, nos limites de sua independência funcional;
VI - ingressar e transitar livremente;
a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos
limites que separam a parte reservada aos magistrados;
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias,

cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça e edifícios dos
Fóruns e Tribunais;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione
repartição judicial, policial ou estabelecimento de
internação coletiva onde deva praticar ato, colher prova ou
informação útil ao desempenho de suas funções, inclusive,
quando indispensável, fora do expediente regulamentar,
requisitando, nesse caso, a presença de funcionário;
d) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a

garantia constitucional de inviolabilidade de domicilio;
VII - dispor, utilizar e administrar livremente, nas
comarcas em que servir, instalações próprias e condignas da
Promotoria de Justiça, sendo-lhe assegurada a direção dos
serviços auxiliares;
VIII . - requisitar a realização de buscas ou o fornecimento
gratuito de certidões a cartórios, tabelionatos e ofícios de
Justiça;
IX - examinar, em qualquer Juizo ou Tribunal, autos findos

ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo
copiar peças e tomar apontamentos;
X - retirar, mediante carga, em qualquer Juízo ou Tribunal,
autos findos ou em andamento, inclusive por delegação do
Procurador-Geral de Justiça, salvo nas hipóteses de prazo
comum ou conclusão;
xi - examinar, em qualquer repartição policial, autos de
prisão em flagrante ou inquérito, findos ou em andamento,
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ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e
tomar apontamentos;
XII - ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer

momento, mesmo quando decretada a incomunicabilidade;
XIII - usar sala privativa para seus trabalhos nos

edifícios dos Fóruns e dos Tribunais;
XIV - usar as insígnias privativas do Ministério Público e
as vestes talares, que terão modelo fixado por ato do
Procurador-Geral de Justiça;
XV - tomar assento imediatamente á direita e no mesmo plano
dos Juizes de ia instância ou do Presidente do Tribunal, da
Câmara ou da Turma;
XVI - não ser indiciado em inquérito policial, observado o

disposto no lg do art. 105.
Art. 107 - As garantias e prerrogativas previstas neste

capitulo não excluem outras estabelecidas em lei.
Art. 108 - O membro do Ministério Público, após 10 (dez)

anos de exercício na carreira, poderá ser indicado em lista
sêxtupla elaborada pelo Conselho Superior do Ministério
Público e ser nomeado para compor os Tribunais de Justiça.
de Alçada. Militar e de Contas, na forma da lei.
Art. 109 - Os membros do Ministério Público terão carteira
funcional, na forma de resolução expedida pelo Procurador-
Geral de Justiça, válida em todo o território nacional como
cédula de identidade, e porte de arma, Independentemente,
neste caso, de qualquer ato formal de licença ou
autorização.

lQ - A carteira funcional consignará o livro acesso do
membro do Ministério Público, no exercício de suas
atribuições, a locais públicos, para a garantia de direitos
assegurados na Constituição ou em outras leis, podendo ele
requisitar o auxilio de autoridade administrativa, de
policial ou de qualquer pessoa.
f 2Q - Ao membro do Ministério Público aposentado são
assegurados, em razão do cargo que exerceu, a carteira
funcional, nas condições estabelecidas no 'caput" deste
artigo, e o uso das insígnias privativas, preservadas as
garantias e prerrogativas previstas no art. 103, 1 e III.

- A carteira funcional do membro do Ministério Público
aposentado por invalidez decorrente de doença mental não
valerá como licença para porte de arma, e a constatação de
doença mental, posterior á expedição, implicará o
cancelamento da autorização.

Capítulo VI
Dos Deveres e Vedações dos Membros do Ministério Público
Art. 110 - São deveres dos membros do Ministério Público,

além de outros previstos em lei:
£ - exercer as atribuições previstas na Constituição

Federal, na Constituição Estadual e em outras leis;
II - manter ilibada conduta pública e particular;
III - zelar pelo prestigio da Justiça, por suas

prerrogativas e pela dignidade de suas funções;
IV - Indicar os fundamentos jurídicos de seus

pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua
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manifestação final e recursal, e nos procedimentos
administrativos afetos á sua área de atuação;
V - observar os prazos processuais e procedimentais.
Justificando os motivos de eventual atraso;
VI - assistir aos atos judiciais ou extrajudiciais, quando
obrigatória ou conveniente a sua presença, permanecendo no
fórum das 13 às 17 horas, ou além deste horário, quando
necessário ou conveniente ao desempenho de sua função, salvo
nos casos de realização de diligência indispensável ao
exercido de atribuições;
VII - desempenhar com zelo e presteza suas funções;
VIII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei,
devendo comunicar os motivos, de forma reservada, ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de 6
(cinco) dias;
IX - adotar, nos limites de suas atribuições, as

providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha
conhecimento ou que ocorra nos serviços afetos a seu cargo;
X - tratar com urbanidade magistrados, advogados, partes.
testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça, não
prescindindo de igual tratamento;
XI - residir, se titular, na respectiva comarca, ou na sede

do Tribunal perante o qual oficie;
XII - prestar informações solicitadas pelos órgãos da
instituição;
xiir - identificar-se, mecanicamente ou mediante carimbo,

em suas manifestações;
XIV - atender aos interessados, a qualquer momento nos

casos urgentes, ou quando necessária a intervenção de membro
do Ministério Público;
XV - acatar, no plano administrativo, as decisões dos

órgãos da administração superior do Ministério Público;
XVI - guardar sigilo profissional;
XVII - apresentar, no inicio do gozo de férias individuais,

declaração de regularidade de serviço e informação do local
onde possa ser encontrado;
XVIII - apresentar, ao término de substituição de membro do

Ministério Público em gozo de férias ou licença, declaração
de regularidade de serviço, acompanhada de relatório de
atividades desempenhadas no período;
XIX - fornecer, quando da entrada em exercido na
Promotoria de Justiça, declaração referente aos processos,
Inquéritos policiais e outros procedimentos que estejam com
vista ao Ministério Público;
XX - apresentar, ao término do exercício na Promotoria de
Justiça respectiva, declaração de regularidade de serviço;
XXI - comparecer ás reuniões dos órgãos colegiados da
Instituição aos quais pertencer, até como suplente, se
convocado;
XXII - comparecer às reuniões dos órgãos de execução;
XXIII - respeitar a dignidade pessoal do acusado;
XXIV - velar pela regularidade e pela celeridade dos
processos em que intervenha;



XXV - usar, em reuniões solenes, ordinárias e
extraordinárias dos órgãos colegiados, em audiências e nos
julgamentos perante os Tribunais, inclusive o Tribunal do
Júri, as vestes talares do Ministério Público;
XXVI - realizar, trimestralmente, inspeção nas secretarias
criminais, examinando individualmente os feitos criminais,
providenciando ou requerendo, quando for o caso, entre
outras medidas:
a) a decretação da extinção da punibilidade;

b) o livramento condicional e a comutação de pena;
c) o "habeas corpus";
d) o prosseguimento dos processos que estiverem paralisados
Injustificadamente;
e) a intimação do réu para justificar, sob pena de cassação
do beneficio, o motivo de descumprimento de "sursis" e do
livramento condicional
f) a intimação do réu da sentença, por mandado e, se
ignorado seu paradeiro, por edital, nos termos da lei-
XXVII - fiscalizar, mensalmente ou quando conveniente, as
cadelas públicas, os estabelecimentos prisionais e os que
abriguem idosos, crianças, adolescentes, Incapazes ou
pessoas portadoras de deficiência, registrando em livro
próprio da Promotoria de Justiça as observações que julgar
pertinentes e as providências efetivadas;
XXVIII - prestar assistência judiciária aos necessitados,
na defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis;
XXIX - prestar as Informações necessárias á elaboração do
relatório anual da Procuradoria e da Promotoria de Justiça;
XXX - manter atualizados os dados pessoais junto á
administração do Ministério Público;
XXXI - colaborar na organização da biblioteca e do arquivo

geral da Procuradoria ou da Promotoria de Justiça;
XXXII - trajar-se adequadamente e de conformidade com as
tradições forenses, quando do comparecimento na
Procuradoria-Geral de Justiça ou a solenidade promovida pela
instituição, bem como, no exercício da função, em qualquer
repartição pública.
Parágrafo único - As declarações a que se referem os
incisos XVII, XVIII, XIX e XX serão remetidas à
Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do
Regimento Interno.
Art. iii - Ao membro do Ministério Público é vedado:
- receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto,

honorários, percentagens ou custas processuais;
II - exercer a advocacia, inclusive a representação

judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade

comercial, exceto como cotista ou acionista;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra

função pública, salvo uma de magistério;
V - exercer atividade politico-partidária, ressalvada a
filiação e o afastamento para o exercício de cargo eletivo
ou para a ele concorrer;
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VI - participar de leilão ou praça judiciais, inclusive por
interposta pessoa.
Parágrafo único - Não constituem acumulação, para os
efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas
em organismos estatais afetos á área de atuação do
Ministério Público, em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, em Centro de Apoio Operacional, em Coordenadoria
de Procuradoria e Promotoria de Justiça, em entidades de
representação de classe, nos órgãos auxiliares da
instituição e o exercício de cargo de confiança.

Capítulo VII
Dos Vencimentos, das Vantagens e dos Direitos

Seção 1
Dos Vencimentos e das Vantagens

Art. 112 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público
serão fixados por proposta do Procurador-Geral de Justiça,
em nível condizente com a relevância da função e de forma a
compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas
que lhes são impostas.
Art. 113 - O membro do Ministério Público titular de
Promotoria de Justiça designado para substituição terá
direito à diferença de vencimentos entre o seu cargo e o que
ocupar, salvo no caso de cumulação.
Art. 114 - Os vencimentos dos membros do Ministério Público
serão fixados com diferença não excedente a 10% (dez por
cento) de una para outra entrância e da entrância mais
elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça,
garantindo-se aos Procuradores de Justiça não menos de 95%
(noventa e cinco por cento) dos vencimentos atribuídos ao
Procurador-Geral de Justiça.
Art 115 - A remuneração dos membros do Ministério Público
terá, como limite máximo, os valores percebidos como
remuneração, em espécie e a qualquer titulo, pelos membros
do Poder Judiciário local.
Art. 11€ - Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça,
para efeito do disposto no art. 39, § lQ, da Constituição
Federal, guardarão equivalência com os vencimentos dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, observado
ainda, quanto á remuneração, o previsto nos arts. 37. XI,
150, II, 153, III, e 2g, E, da Constituição Federal, e
arts. 24, l, 32 e 125, 1. "C, da Constituição Estadual.
Parágrafo único - Aos Procuradores de Justiça que oficiem
perante o Tribunal de Contas aplica-se o disposto no art.
78, 40, primeira parte, da Constituição Estadual.
Art. 117 - A revisão dos vencimentos dos membros do

Ministério Público observará o disposto no art. 3Q da Lei ng
10.228, de 12 de julho de 1990, e far-se-á mediante proposta
do Procurador-Geral de Justiça-
Art. 118 - A elevação de entrância da comarca não acarreta
percepção de diferença de vencimentos do cargo pelo membro
do Ministério Público.
Art. 119 - Além dos vencimentos, serão outorgadas ao membro
do Ministério Público as seguintes vantagens:

- ajuda de custo para despesas de transporte e mudança;
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II - auxilio-moradia correspondente a 10% (dez por cento)

do vencimento básico, pelo exercício nas comarcas de difícil
provimento em que não haja residência oficial condigna para
o membro do Ministério Público, não podendo ser cumulativa
com a do inciso X;
III - auxílio-funeral, a ser pago ao cônjuge sobrevivente

ou aos dependentes do membro do Ministério Público, ainda
que aposentado ou em disponibilidade, cuja importância será
Igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos, à
data do óbito, pelo falecido;
IV - auxilio-doença, correspondente a 1 (um) mês de

vencimentos, após cada período de 12 (doze) meses
Ininterruptos em que o membro do Ministério Público
permanecer em licença para tratamento de saúde;
V - salário-família;
VI - diárias;
VII - verba de representação de Ministério Público

equivalente ao vencimento básico;
VIII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça
Eleitoral, com os recursos desta e equivalente à devida ao
magistrado perante o qual oficie;
IX - gratificação adicional por tempo de serviço

equivalente a 10% (dez por cento) para cada 5(cinco) anos de
serviço, incidente sobre o vencimento e a verba de
representação;
X - gratificação, correspondente a 10% (dez por cento) do
vencimento básico, pelo exercício em comarca de dificil
provimento, esta definida e indicada em lei de iniciativa do
Procurador-Geral de Justiça;
XI - gratificação de magistério por aula proferida em
cursos oficiais promovidos pelo Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional, cujo valor será fixado por ato do
Procurador-Geral de Justiça, ouvida a Câmara de Procuradores
de Justiça;
XII - gratificação adicional de 10% (dez por cento), após
30 (trinta) anos de efetivo exercício, incidente sobre os
vencimentos e vantagens, nos termos da Lei nQ 134, de 28 de
dezembro de 1947, e art. 31, VI, da Constituição Estadual;
XIII - gratificação natalina, correspondente a 1/12 (um
doze avos) da remuneração a que fizer jus no mês de
dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano,
considerando-se como mês integral a fração Igual ou superior
a 15 (quinze) dias;
XIV - gratificação de férias não inferior a 1/3 (um terço)
dos vencimentos, após 1 (um) ano de exercido na carreira.

§ i Q - Aplicam-se aos membros do Ministério Público os
direitos sociais previstos no art. 7Q, VIII, XII, XVII,
XVIII e
XIX, da Constituição Federal, e art. 31, 1. II e III, da
Constituição Estadual.

- Constitui parcela dos vencimentos, para todos os
efeitos, a verba de representação de Ministério Público.
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- As vantagens previstas nos Incisos II e X serão
devidas durante o periodo em que o membro do Ministério
Público residir na comarca e sobre elas não incidirá outra.
§ 4Q - Equipara-se, para efeito de percepção do auxilio-

funeral, o companheiro ao cônjuge.
Seção II

Dos Direitos
Subseção 1

Disposições Preliminares
Art. 120 - Além dos vencimentos e das vantagens de que
trata a seção anterior, asseguram-se aos membros do
Ministério Público os seguintes direitos:

- férias e férias-prêmio;
It - licenças e afastamentos;
III - aposentadoria.
Parágrafo único - Ato do Procurador-Geral de Justiça

disciplinará o gozo dos direitos previstos nesta lei-
Art. 121 - São considerados como de efetivo exercício, para
todos os efeitos legais, exceto para vital iciamento, os dias
em que o membro do Ministério Público estiver afastado de
suas funções em razão de:

- licença prevista nesta lei;
II - férias;
ITT - cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no

País ou no exterior, de duração máxima de 2 (dois) anos, na
forma prevista no art. 33, X, mediante prévia autorização do
Conselho Superior do Ministério Público;
IV - período de trânsito;
V - disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em
caso de afastamento decorrente de punição;
VI - designação do Procurador-Geral de Justiça para:
a) realização de atividade de relevância para a
Instituição;
b) direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

do Ministério Público;
VII - exercício de cargo ou função de direção de associação
representativa de classe, na forma desta lei;
VIII - outras hipóteses definidas em lei.

Subseção II
Das Férias

Art. 122 - O direito a férias coletivas e individuais dos
membros do Ministério Público será igual ao dos magistrados.
f 1Q - O membro do Ministério Público que integrar a escala

de plantão forense terá direito a férias individuais.
§ 2Q - O membro do Ministério Público integrará, quando
necessário, a escala de plantão forense no primeiro ano de
exercício na carreira.
§ 3Q - Decorrido o período mencionado no parágrafo
anterior, é assegurado ao membro do Ministério Público o
gozo de férias individuais correspondentes aos meses de
plantão forense.

§ 4Q - O Promotor de Justiça Substituto designado para a
escala de plantão forense não fará jus a diárias.
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Art. 123 - O Procurador-Geral de Justiça poderá, por
necessidade de serviço, suspender ou indeferir férias de
qualquer natureza, ressalvado o gozo oportuno,

l Q - As férias não poderão ser fracionadas ou acumuladas
por período superior a 2 (dois) meses, salvo na hipótese
prevista no "caput" deste artigo.
8 2g - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao

Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, aos
ocupantes de cargos de confiança e aos membros da
instituição que exerçam as funções previstas no art. 137, 1.
Art. 124 - A gratificação a que se refere o art. 119, XIV
será percebida nos meses de janeiro e julho de cada ano.
Art. 125 - O membro do Ministério Público, para entrar em

gozo de férias individuais, deverá apresentar declaração de
regularidade de serviço e informar á Procuradoria-Geral de
Justiça o local onde possa ser encontrado, sob pena de
indeferimento.
Parágrafo único - Constatada a ausência de regularidade do
serviço afeto ao membro do Ministério Público, o gozo de
férias individuais será imediatamente suspenso por ato do
Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
Art. 126 - Os membros do Ministério Público mencionados no

art. 123, f 2Q, gozarão férias oportunamente.
Subseção III

Das Férias-Prêmio
Art. 127 - Ao membro do Ministério Público, após cada
decênio de exercício no serviço público, será concedido,
mediante requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, o
direito a férias-prêmio de 6 (seis) meses, com vencimentos e
vantagens integrais do cargo.
Parágrafo único - O período de disponibilidade do membro do

Ministério Público não será computado para efeito de férias-
prêmio.
Art. 128 - O disposto no art. 123, f lg, desta lei, não se

aplica às férias-prémio.
Art. 129 - As férias-prêmio poderão ser convertidas em
espécie ou ter contados em dobro, para efeito de
aposentadoria, os períodos não gozados
Art. 130 - Ao cônjuge sobrevivente ou aos dependentes são
devidos os vencimentos e as vantagens correspondentes aos
períodos de férias-prêmio não gozados e não contados em
dobro, em caso de falecimento do membro do Ministério
Público.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste

artigo, equipara-se o companheiro ao cônjuge.
Subseção IV

Da Ajuda de Custo
Art. 131 - Ao membro do Ministério Público que, em virtude
de promoção ou remoção compulsõria, passar a residir em
outra comarca será concedida ajuda de custo para indenização
das despesas de transporte e mudança, por via terrestre,
mediante comprovação da respectiva despesa e até o limite
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correspondente a 1 (um) mês de vencimentos do cargo a ser
exercido, observados os critérios estabelecidos pela
Procuradoria-Geral de Justiça.
Parágrafo único - O membro do Ministério Público que for
promovido na forma disposta no art. 177, i, não fará jus
á ajuda de custo prevista no "caput' deste artigo.

Subseção V
Das Diárias

Art. 132 - O membro do Ministério Público que se deslocar
temporariamente da sede da Procuradoria ou da Promotoria de
Justiça em razão de serviço e mediante designação terá
direito a diárias para indenização de despesas, cujos
critérios para concessão serão definidos por ato do
Procurador-Geral de Justiça.

1Q - A diária não será superior a 1/30 (um trinta avos)
dos vencimentos do cargo inicial da carreira.
f 2Q - O valor da diária poderá ser fixado em até o dobro

do previsto no parágrafo anterior, indenizadas as despesas
de transporte, quando se tratar de deslocamento para fora do
Estado.

Subseção VI
Das Licenças

Art. 133 - Conceder-se-á licença:
- para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - à gestante;
IV - por motivo de paternidade, por 5 (cinco) dias úteis;
V - em caráter especial;
VI - para casamento, por 8 (oito) dias;
VII - por luto, em virtude de falecimento de cônjuge,
ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, por
8 (oito) dias;
VIII - em outros casos previstos em lei.

l Q - As licenças previstas nos incisos IV, VI e VII deste
artigo dar-se-ão por comunicação ao Procurador-Geral de
Justiça, e as demais, mediante requerimento.

- Não será concedida licença para o exercício de
função pública ou particular, salvo as exceções
expressamente previstas nesta lei.
Art. 134 - A licença para tratamento de saúde por prazo
superior a 30 (trinta) dias depende de inspeção por junta
médica oficial, até para o caso de prorrogação.

l - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do
término da anterior é considerada prorrogação.

- O membro do Ministério Público que, no curso de 12
(doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento de
nova licença, houver se licenciado por período contínuo ou
descontinuo de 3 (três) meses deverá submeter-se á
verificação de Invalidez.
§ 3Q - Declarada a incapacidade definitiva para o serviço,

o membro do Ministério Público será afastado de suas funções
e aposentado, ou, se considerado apto, reassumirá o cargo
imediatamente ou ao término da licença.
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Art. 135 - A licença por motivo de doença em pessoa da
família será concedida, com vencimentos integrais, pelo
prazo máximo de 30 (trinta) dias.

- A licença somente será concedida se a assistência
direta do membro do Ministério Público for indispensável e
não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo.
f 2Q - A licença a que se refere o "caput° deste artigo não

comporta prorrogação.
# 3Q - Considera-se, para o efeito deste artigo, como
pessoa da família, cônjuge, companheiro, ascendente,
descendente, irmãos, ou pessoa que viva sob a dependência
econômica do membro do Ministério Público ou mantenha com
este vinculo de parentesco civil ou afim.
Art. 136 - A licença à gestante será de 120 (cento e vinte)

dias, podendo iniciar-se no oitavo mês de gestação, salvo na
hipótese de antecipação de parto ou prescrição médica.

l Q - A licença á gestante dar-se-á pelo prazo de 30
(trinta) dias nos casos de natimorto ou aborto, salvo
contra-indicação médica, aplicando-se, nesta hipótese, o
disposto no art. 134.
§ 2Q - A licença prevista no parágrafo anterior dar-se-á

mediante comunicação ao Procurador-Geral de Justiça.
Art. 137 - A licença em caráter especial poderá ser

concedida nos seguintes casos:
- exercido de cargo de Presidente de entidade de classe,

bem corno de cargo de direção com função que exija dedicação
exclusiva, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público;
II - freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e

estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de 2
(dois) anos, observado o disposto no art. 33, X;
TU - participação em congressos, seminários ou encontros

relacionados com o exercício da função, pelo prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo de vencimentos e
vantagens.

# l Q - A licença a que se refere o inciso 1 será remunerada
e perdurará até o término do mandato.
§ 2Q - A licença a que se refere o inciso II não será
concedida ao membro do Ministério Público em estágio
probatório, ou que esteja submetido a processo disciplinar
administrativo.

3 - A licença prevista no inciso II obriga à
apresentação de relatório circunstanciado sobre as
atividades desenvolvidas.

4 - O membro do Ministério Público perderá o tempo de
serviço correspondente à licença se não comprovar o
aproveitamento nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término
da atividade desempenhada, observado, ainda, o disposto no
art. 212, IV.

s - A exoneração do membro do Ministério Público que se
tenha licenciado das funções para o fim previsto no inciso
II deste artigo obriga ao ressarcimento dos valores
percebidos a titulo de vencimentos e vantagens no período
correspondente.
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quando decorrido mais de
atribuições do cargo.
Art. 138 - O membro do
pode exercer nenhuma de
pública ou particular.
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o disposto no parágrafo anterior
1 (um) ano do retorno ás normais

Ministério Público licenciado não
suas funções nem outra função

Subseção VII
Da Verificação de Incapacidades Física e Mental

Art. 139 - Em caso de fundados indícios de Incapacidade
física ou mental de membro do Ministério Público, o Conselho
Superior do Ministério Público, de oficio, mediante
representação do Procurador-Geral de Justiça ou do
Corregedor-Geral do Ministério Público, determinará a
suspensão do exercício funcional daquele, sem prejuízo da
percepção de vencimentos e vantagens e da classificação na
lista de antigüidade.
Art. 140 - A incapacidade física ou mental averiguada por
junta médica oficial que tenha concluído pela
impossibilidade do exercício regular da função acarretará a
aposentadoria por invalidez do membro do Ministério Público.
Parágrafo único - Negada a incapacidade física ou mental, o

membro do Ministério Público reassumirá imediatamente o
exercício das funções-
Art. 141 - Os indícios a que se refere o art. 139 poderão
ser apurados em investigação sumária, aplicando-se o
disposto no art. 235. 1 e III.

Subseção VIII
Dos Afastamentos

Art. 142 - O membro do Ministério Público somente poderá
afastar-se do cargo para:
1 - exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer;
II - exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou seu

substituto imediato;
III - tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo

de 2 (dois) anos.
§ lg - O afastamento previsto nos incisos II e III

dependerá de aprovação, por maioria absoluta, do Conselho
Superior do Ministério Público.
§ 2Q - Não será permitido o afastamento de membro do
Ministério Público submetido a processo disciplinar
administrativo, que esteja em estágio probatório ou que
reúna as condições previstas no art. 145.
§ 3Q - O membro do Ministério Público afastado perderá sua

classificação na Procuradoria ou na Promotoria de Justiça no
caso previsto no inciso III.
§ 4Q - O afastamento previsto no Inciso II implicará a
percepção exclusiva dos vencimentos e das vantagens da
função pública a ser exercida.
§ SQ - O afastamento previsto no inciso III não será
considerado como efetivo exercício e dar-se-á sem
vencimentos e vantagens.
§ 6Q - Ressalvado o disposto nos incisos 1 e II, ao membro
do Ministério Público afastado é vedado o exercício de
função pública ou particular.
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7g - O afastamento de membro do Ministério Público para

concorrer a cargo público eletivo dar-se-á sem prejuízo da
percepção de vencimentos e vantagens, salvo no caso de
eleição a se realizar em outro Estado da Federação.

Subseção IX
Do Tempo de Serviço

Art. 143 - A apuração do tempo de serviço para
aposentadoria será feita em dias, convertidos em anos, estes
considerados como de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias.

- Realizada a conversão, os dias restantes, até 182
(cento e oitenta e dois), não serão computados,
arredondando-se para 1 (um) ano quando excederem este
número.

- O membro do Ministério Público que houver averbado
mais de 29 (vinte e nove) anos e € (seis) meses de serviço
terá arredondado o respectivo tempo para efeito exclusivo de
concessão de aposentadoria, antecipando-se-lhe, neste caso,
o anuénio e o adicional trintenário correspondentes.
Art. 144 - 0 tempo de serviços público e privado será
computado para os efeitos legais, salvo se concomitante.

lg - O tempo de serviço privado não será considerado para
a concessão de férias-prêmio e adicionais.

- A contagem de tempo de serviço poderá ser realizada
em procedimento administrativo interno, vedada a produção de
prova exclusivamente testemunhal.
# 3g - Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e
adicionais, o tempo de advocacia, incluído o de estagiário
de Direito, até o máximo de 15 (quinze) anos.

Subseção X
Da Aposentadoria

Art. 145 - O membro do Ministério Público será aposentado
com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou
aos 70 (setenta) anos de idade, e, facultativamente, aos 30
(trinta) anos de serviço, após 5 (cinco) anos de efetivo
exercício na carreira.
Art. 146 - Os proventos de aposentadoria, que
corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos a
qualquer titulo no serviço ativo, serão revistos sempre que
se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público
em atividade, na mesma proporção e data, estendendo-se,
ainda, aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos àqueles, mesmo quando decorrentes
de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em
que se deu a aposentadoria ou da conversão de adicionais.

lg - Os proventos do membro do Ministério Público
aposentado serão pagos na mesma ocasião em que o forem os
vencimentos do membro em atividade, figurando em folha de
pagamento expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

2g - É assegurado ao membro do Ministério Público
afastar-se da atividade, a partir do protocolo do pedido de
aposentadoria, salvo na hipótese prevista no art. 210 ou
quando estiver em tramitação pedido de instauração de
processo disciplinar administrativo.
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Subseção XI
Da Pensão por Morte

Art. 147 - A pensão por morte, igual á totalidade dos
vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em
atividade ou inatividade do Ministério Público, será
reajustada na mesma data e proporção daqueles, observado o
disposto no art. 150.
Parágrafo único - A pensão obrigatória não impedirá a
percepção dos benefícios decorrentes de contribuição
voluntária para qualquer entidade de previdência.
Art. 148 - A pensão por morte, prevista no artigo anterior,
será devida ao cônjuge sobrevivente e a filhos menores de 21
(vinte e um) anos do membro do Ministério Público.
. lg - Na falta dos beneficiários designados no "caput"
deste artigo, a pensão será concedida aos genitores do
membro do Ministério Público, desde que comprovada
dependência econômica, inaptidão involuntária para o
trabalho, grave enfermidade ou senilidade.
f 2Q - A pensão prevista no parágrafo anterior

corresponderá a 1/3 (um terço) dos valores previstos no art.
147.
Art. 149 - A pensão destinada ao cônjuge sobrevivente e a
filhos será devida àquele enquanto perdurar a sua viuvez e,
no caso de filhos matriculados em curso regular de nível
superior, estendida até a conclusão do curso, observado o
limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, extinguindo-se,
também, pela convolação de núpcias.

# i Q - A parcela destinada ao cônjuge sobrevivente
reverterá em beneficio dos filhos, em caso de morte ou
cessação da viuvez, observado o disposto no "caput" deste
artigo.

- A parcela dos filhos, quando extinta a condição de
beneficiários, reverterá em favor do cônjuge sobrevivente.
# 3g - O limite de idade previsto neste artigo não se

aplica aos filhos permanentemente inválidos, de acordo com
laudo médico, ou aos legalmente incapazes.
Art. 150 - Ao cônjuge do casamento anterior, a quem o
membro do Ministério Público, por decisão judicial, prestava
alimentos, é assegurada a continuidade do encargo alimentar,
reduzido, se for o caso, a 1/3 (um terço) dos valores
previstos no art. 147.
# lg - O novo casamento ou a estabilidade de relação de
natureza conjugal fixa e estável, devidamente comprovada,
implica a extinção automática do pensionamento.

2g - Os valores remanescentes serão destinados aos demais
beneficiários, mesmo no caso de extinção da obrigação
alimentar prevista no "caput" deste artigo, observado o
disposto no art. 149.
Art. 151 - Ao cônjuge que, no caso de separação judicial ou
divórcio, era assistido economicamente pelo membro do
Ministério Público, independentemente de decisão judicial,
será concedida pensão correspondente a 1/3 (um terço) dos
valores previstos no art. 147, "caput", desde que comprovada
a inaptidão involuntária para o trabalho, a insuficiência de
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recursos próprios para a subsistência, grave enfermidade ou
senilidade, observado, ainda, o disposto nos parágrafos do
artigo anterior.
Art. 152 - Os filhos havidos ou não da relação de
casamento, ou por adoção, para efeito da pensão por morte
disciplinada nesta subseção, concorrerão em igualdade de
condições com o cônjuge, garantindo-se aos beneficiários
parcelas individuais isonômicas.
Parágrafo único - Aplica-se a isonomia disciplinada neste

artigo em caso de concurso de beneficiários reconhecidos
nesta lei, salvo se resultar em majoração das parcelas
previstas nos arts. 148, 2Q, 150 e 151, as quais serão
reduzidas, se for o caso.
Art. 153 - O disposto no 2Q do art. 149 não se aplica aos
beneficiários a que se refere o "caput do art. 150 e o do
151.
Art. 154 - Não será concedida pensão por morte aos
beneficiários a que se referem os arts. 148, l Q, 150 e
151, se, à data do óbito do membro do Ministério Público, os
beneficiários já perceberem verba previdenciãria de qualquer
natureza.
Art. 155 - Até a conclusão de curso universitário,
implemento da idade ou convolação de núpcias pelos filhos,
os valores da pensão por morte serão administrados pelo
respectivo genitor.
Art. 156 - A pensão por morte será concedida por ato do

Procurador-Geral de Justiça, procedendo-se, se for o caso, a
justificação administrativa.
Art. 157 - Para os fins desta subseção, equipara-se, para
concessão, alteração ou cassação da pensão por morte, o
companheiro ao cônjuge.

Capítulo VIII
Da Carreira

Seção 1
Do Concurso de Ingresso

Art. 158 - O ingresso na carreira do Ministério Público, no
cargo de Promotor de Justiça Substituto, dar-se-á mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos.

§ l Q - O concurso será organizado e realizado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil.

- O concurso terá validade de 2 (dois) anos contados
da homologação, prorrogável por igual período.

- E obrigatória a abertura do concurso de ingresso
quando o número de vagas atingir 1/5 (um quinto) dos cargos
iniciais da carreira.
ç 4Q - A abertura do concurso será determinada pelo

Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o disposto no art.
33, XI, por meio de edital publicado 3 (três) vezes no órgão
oficial do Estado, no qual deverão constar o prazo de
inscrição de 30 (trinta) dias, o número de vagas existentes
e outros requisitos previstos nesta lei e no regulamento
para o provimento do cargo.
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Art. 159 - São requisitos para o ingresso na carreira do
Ministério Público, entre outros constantes no regulamento
do concurso:

- ser brasileiro;
II - ter concluído curso de bacharelado em Direito há 1
(um) ano, no mínimo, em escola oficial ou reconhecida,
observado o disposto no art. 101, f lg;
III - estar quite com o serviço militar e com as obrigações

eleitorais;
IV - estar em gozo dos direitos políticos;
V - ser detentor de comprovada idoneidade moral, no âmbito
pessoal, profissional e familiar, sem prejuízo do disposto
no art. 80;
VI - apresentar higidez física e mental, atestada por

médicos oficiais;
VII - ter satisfeito os demais requisitos previstos no
edital e no regulamento do concurso.

l Q - O prazo previsto no inciso II não se aplica a
funcionário público aprovado em concurso público de provas e
títulos ou a este equiparado por força de lei.

- O candidato aprovado nas provas escritas somente
será admitido ás provas orais após realização de exame
psicotécnico vocacional, elaborado por instituição pública
ou por entidade particular registrada no Conselho Regional
de Psicologia, o qual servirá de subsidio para o julgamento
final, sem prejuízo de entrevista pessoal com os integrantes
da comissão examinadora do concurso.
Art. 160 - Salvo motivo justificado, o prazo máximo para

conclusão do concurso é de 90 (noventa) dias úteis contados
do encerramento das inscrições-
Art. 161 - Observados os requisitos previstos nesta lei, o

concurso de ingresso na carreira do Ministério Público será,
ainda, disciplinado em regulamento especifico, aprovado pela
Câmara de Procuradores de Justiça.

Seção II
Da Nomeação, da Posse e do Exercício

Art. 162 - O Procurador-Geral de Justiça nomeará, observada
a ordem de classificação no concurso, tantos candidatos
aprovados quantas forem as vagas existentes.
Art. 163 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na
carreira será nomeado para o cargo de Promotor de Justiça
Substituto, com as prerrogativas, vedações, vencimentos e
vantagens do Promotor de Justiça de Entrância Inicial,
independentemente da entrância onde exerça suas atribuições.
Parágrafo único - O candidato nomeado deverá apresentar, no
ato de sua posse, declaração de bens relativa aos 2 (dois)
últimos exercidos fiscais e prestar compromisso de
desempenhar, com retidão, as funções do cargo e de cumprir a
Constituição e as leis.
Art. 164 - Após a nomeação, os candidatos serão empossados,

com imediato exercício, perante a Câmara de Procuradores de
Justiça, no prazo máximo de lO (dez) dias úteis.

lg - O candidato nomeado que não comparecer -à posse no
prazo previsto no 'caput' deste artigo deverá ser empossado
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nomeação, na forma disposta no art. 39, XXI.

§ 2Q - Caso a posse não ocorra dentro dos prazos previstos,
por ausência do nomeado, será decretada automaticamente a
perda do cargo em ato do Procurador-Geral de Justiça.
§ 3 - O candidato remanescente que pretender nomeação

deverá requerê-la até a data da homologação do concurso
subseqüente, apresentando os documentos a que se refere o
art. 159, IV, V e VI.
§ 4g - Não requerida a nomeação no prazo estabelecido no

parágrafo anterior, o candidato decairá do direito.
Seção til

Do Estágio de Orientação e Preparação
Art. 165 - Após entrar em exercício, o Promotor de Justiça
Substituto ficará á disposição do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional pelo período minimo de 30 (trinta)
dias, para estágio de orientação e preparação
Parágrafo único - Durante o estágio a que se refere este
artigo, o Promotor de Justiça Substituto poderá ser
designado para o exercício das atribuições do cargo.
Art. 166 - Ao assumir suas funções na Promotoria de Justiça
para a qual foi designado, o Promotor de Justiça Substituto
fará Imediata comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério
Público, acompanhada de declaração sobre a situação dos
serviços que lhe forem afetos.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no 'caput" deste
artigo em caso de nova designação do Promotor de Justiça
Substituto.
Art. 167 - Para todos os efeitos legais, o período de
estágio probatório compreende o de orientação e preparação.
Art. 168 - Em caso de aproveitamento insuficiente no
estágio de orientação e preparação, o Promotor de Justiça
Substituto permanecerá, pelo prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, à disposição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional para aprimoramento, podendo seu diretor, a
qualquer tempo, de oficio ou mediante provocação do corpo
docente, impugnar a permanência na carreira ã Corregedoria-
Geral do Ministério Público,

lg - A impugnação será fundamentada e instruída com os
documentos referentes ao desempenho insatisfatório,
f 2Q - O Corregedor-Geral do Ministério Público,
motivadamente, submeterá a impugnação à apreciação do
Conselho Superior do Ministério Público, observado o
disposto nos arts. 33, VI, e 173, §f 2Q, 3Q e 4Q.
§ 3g - Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério
Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta
lei.

Seção IV
Do Vital iciamento

Art. 169 - Os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercício
na carreira são considerados de estágio probatório, durante
os quais será examinada pelo Conselho Superior do Ministério
Público, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional a
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conveniência da permanência na carreira e do vitaliciamento
do membro da instituição, observados os seguintes
requisitos:

- idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e
familiar;
II - conduta pública e particular compatível com a

dignidade do cargo;
III - dedicação e exação no cumprimento dos deveres e

funções do cargo;
IV - eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho

de suas funções;
V - presteza e segurança nas manifestações processuais;
VI - referências em razão da atuação funcional
VII - publicação de livros, teses, estudos e artigos
jurídicos, inclusive de premiação obtida;
VIII - atuação em Promotoria de Justiça que apresente
dificuldade ao exercício das atribuições;
IX - contribuição á melhoria dos serviços da instituição e

da Promotoria de Justiça;
X - integração comunitária no que estiver afeto às
atribuições do cargo;
XI - freqüência a cursos de aperfeiçoamento realizados pelo

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento FuncionaL
# lg - Durante o biênio a que se refere este artigo, a
atuação do membro do Ministério Público será, ainda,
acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral do Ministério
Público, por meio de inspeções, correições, análise de
trabalhos remetidos e outros meios a seu alcance.
j 2Q - A permanência na carreira e o vitaliciamento do

membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho
Superior do Ministério Público, na forma desta lei.

Subseção 1
Do Acompanhamento do Estágio Probatório

Art. 170 - O Corregedor-Geral do Ministério Público, para
os fins do disposto no art. 169, lg, decorrido o prazo
previsto no art. 165, designará, no mínimo, 1 (um)
Procurador de Justiça e 1 (um) Promotor de Justiça de
entrância especial para acompanhamento e avaliação
individual de estágio probatório do membro do Ministério
Público.
Art. 171 - O membro do Ministério Público deverá encaminhar
à Corregedoria-Geral do Ministério Público relatórios
trimestrais de atividades, instruidos com até 10 (dez)
trabalhos, abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma
que dispuser o regulamento respectivo.

lg - O Corregedor-Geral do Ministério Público, o
Procurador de Justiça e o Promotor de Justiça designados na
forma determinada pelo art. 170 poderão requisitar ao membro
do Ministério Público em estágio probatório cópias de
trabalhos referidos nos relatórios trimestrais e não
encaminhados.

- O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, a
qualquer tempo, de oficio ou mediante provocação dos membros
do Ministério Público referidos no parágrafo anterior,
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impugnar, fundamentadamente, a permanência do Promotor de
Justiça na carreira, observado o disposto nos arts. 33, VI,
e 173, fl 2Q, 3g e 4g.

# 3g - Acolhida a impugnação pelo Conselho Superior do
Ministério Público, o Promotor de Justiça será exonerado por
ato do Procurador-Geral de Justiça, cabendo da decisão
recurso à Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo de
5(clnco) dias.

- Rejeitada a impugnação, o membro do Ministério
Público permanecerá em estágio probatório, na forma desta
lei.

Sg - Não sendo impugnado o estágio probatório, o
Procurador de Justiça e o Promotor de Justiça designados
poderão sugerir ao Corregedor-Geral do Ministério Público,
até o quarto mês que antecede o vitaliciamento, a
confirmação do membro do Ministério Público na carreira,
servindo a manifestação como subsidio ao Conselheiro
designado.
Art. 172 - Fica suspenso, até definitivo julgamento, o
período de vitaliciamento do membro do Ministério Público no
caso de Impugnação à sua permanência na carreira.

Subseção II
Da Confirmação na Carreira

Art. 173 - A conveniência da confirmação na carreira do
membro do Ministério Público em estágio probatório será
examinada por integrante do Conselho Superior do Ministério
Público, designado mediante distribuição dos relatórios.

lQ - O Conselheiro designado deverá, até o primeiro dia
útil do trimestre que antecede o vitaliciamento, em
exposição fundamentada e instruída com os documentos
necessários, propor ou não a confirmação na carreira do
membro do Ministério Público em estágio probatório.
f 2o - Impugnado o vital Iclamento, o Conselho Superior do

Ministério Público ouvirá, no prazo de 5 (cinco) dias, o
Promotor de Justiça interessado.
f 3Q - O Conselho Superior do Ministério Público, na
primeira reunião subseqüente, decidirá acerca da proposta,
pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, cabendo da
decisão recurso à Câmara de Procuradores de Justiça, no
prazo de 5 (cinco) dias.

4g - A intimação do interessado far-se-á por meio de
publicação no órgão oficial do Estado.
Art. 174 - Ficam suspensos, automaticamente, até definitivo
julgamento, o exercício funcional e o período de
vitaliclamento do membro do Ministério Público, quando
houver impugnação pelo Conselheiro designado.
§ lg - Propondo o Conselheiro a confirmação na carreira do
membro do Ministério Público em estágio probatório,
suspende-se, automaticamente, o período de vital iclamento,
até definitivo julgamento pelo Conselho Superior do
Ministério Público.

§ 2 - O tempo de suspensão do exercício funcional será
contado para todos os efeitos legais em caso de
vital iciamento.
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Art. 175 - Durante o período de estágio probatório, será
aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral,
pessoal, profissional e familiar do membro do Ministério
Público, valendo as conclusões como subsidio â decisão do
Conselho Superior do Ministério Público.

Seção V
Da Vacância e das

Formas de Provimento Derivado
Subseção 1

Disposições Preliminares
Art. 176 - Na existência de vaga a ser provida, o Conselho

Superior do Ministério Público, por meio de seu Presidente,
fará publicar, no órgão oficial, edital de inscrição dos
candidatos.

lg - O regimento internodo Conselho Superior do
Ministério Público disciplinará os requisitos do edital de
promoção ou remoção e os critérios de votação, observado o
disposto nesta lei.

2g - A data da abertura da vaga, para efeito de
determinação do critério de provimento, será:

- a do falecimento do membro do Ministério Público;
It - a da publicação do ato de aposentadoria ou de

exoneração do membro do Ministério Público;
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo,

a remoção compulsória ou a que decretar a disponibilidade na
forma prevista no art. 104;
IV - a da publicação do ato que decretar a disponibilidade

compulsória, na forma prevista no art 216;
V - aquela em que o membro do Ministério Público, promovido

ou removido, assumir as funções do outro cargo.
- Havendo simultaneidade na data da ocorrência da

vaga, a precedência de abertura será determinada pela ordem
alfabética das Procuradorias ou Promotorias de Justiça e, em
ordem numérica, no caso de vacância de Promotorias de
Justiça da mesma comarca ou Procuradorias de Justiça.

Subseção II
Da Promoção

Art. 177 - As promoções serão voluntárias e far-se-ão
alternadamente, por antigüidade e merecimento, de uma para
outra entrância, ou da entrância mais elevada para o cargo
de Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o
disposto no art. 93, III e IV, da Constituição Federal,
observando-se, ainda, os seguintes critérios:

- operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do
cargo;
II - presteza e segurança nas manifestações processuais;
iti - conduta pública e particular ilibada;
IV - conceito funcional constante em assentamentos da
Instituição ou apurado em inspeções, correições e
informações idôneas;
V - referências em razão da atuação funcional;
VI - freqüência a cursos, seminários, encontros e outras
atividades similares de aprimoramento cultural;
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jurídicos, inclusive premiação obtida;
VIII - atuação em Promotoria de Justiça que apresente
dificuldade ao exercício das atribuições;
IX - contribuição à melhoria dos serviços da instituição e

da Promotoria de Justiça;
X - número de vezes que tenha participado de listas de

promoção.
- Ao membro do Ministério Público que permanecer na

comarca elevada de entrância é assegurado, se promovido, o
direito de retornar àquela, por remoção, desde que o
requeira antes de findo o prazo para assunção de exercício
na Promotoria de Justiça da comarca para a qual foi
promovido.

- A remoção, neste caso, dar-se-á por ato do
Procurador-Geral de Justiça, independentemente da expedição
de edital.

§ 3 - Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores,
será mantido o critério de provimento para a Promotoria de
Justiça da qual o membro do Ministério Público foi
promovido.
§ 4Q - A elevação ou rebaixamento da comarca não altera a
situação funcional ou de vencimento do titular da Promotoria
de Justiça correspondente-
Art. 178 - Sob pena de Indeferimento, a Inscrição para
promoção por antigúldade ou merecimento será instruída com:
1 - prova de residência na comarca, se titular;
II - declaração de regularidade de serviço, esclarecendo os

motivos de atraso a que não houver dado causa;
III - informações sobre a próxima sessão do Tribunal do
Júri e sobre outros feitos cujo andamento reclame
prioridade.
§ 1Q - A declaração referida no inciso II não exclui a
possibilidade de averiguação, pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público, das informações prestadas, inclusive por
recomendação do Conselho Superior do Ministério Público,
sobrestando-se, nesse caso, a respectiva lista.
§ 2Q - Constatada a irregularidade de serviço, será
recusada a promoção do membro do Ministério Público ou
revogado o ato que a concedeu, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
§ 3Q - A renúncia à inscrição somente será admitida até os

3 (três) dias anteriores à elaboração das listas.
§ 4Q - No prazo correspondente à entrada em exercício, é
facultada a renúncia à promoção, ficando o membro do
Ministério Público impedido, nesse caso, de concorrer a nova
promoção pelo período de 1 (um) ano.

- A renúncia à promoção implica a manutenção do
critério de preenchimento da vaga recusada.
§ 6Q - Ao entrar em exercido na Promotoria ou na
Procuradoria de Justiça para a qual foi promovido ou
removido, o membro do Ministério Público deverá encaminhar á
Corregedoria-Geral do Ministério Público declaração acerca
da regularidade de serviço afeto ao cargo assumido.
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Art. 179 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores,
somente poderão ser promovidos a Procurador de Justiça os
membros do Ministério Público que, nos 2 (dois) anos
anteriores à inscrição, tenham freqüentado, com
aproveitamento, curso de aprimoramento funcional para o
exercício de atribuições na 2a instância, realizado pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
Parágrafo único - O curso referido no 'caput" deste artigo
poderá ser realizado no período de férias coletivas e não
dispensa o membro do Ministério Público do exercício de suas
normais atribuições.
Art. 180 - O membro do Ministério Público promovido ou
removido entrará em exercido no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

1 Q - O Procurador-Geral de Justiça poderá designar o
membro do Ministério Público promovido ou removido
voluntariamente para, no período de trânsito, que ficará
suspenso, exercer suas atribuições na Promotoria de Justiça
em que encerrou o exercício, visando assegurar a
continuidade do serviço.

2 - Finda a designação prevista no parágrafo anterior,
será restituído ao membro do Ministério Público o período de
trânsito remanescente.

3g - Será considerado promovido o membro do Ministério
Público que falecer no período de trânsito.
Art. 181 - A promoção por antigüidade ou merecimento
pressupõe, além da observância dos critérios previstos no
art. 177, o desempenho eficaz das funções previstas na
Constituição Federal, na Constituição Estadual, nesta lei e
em outras leis.
Parágrafo único - Para efeito de promoção, por antigüidade

ou merecimento, do Promotor de Justiça em estágio
probatório, somente serão consideradas preenchidas as
condições previstas no 'caput' deste artigo e no art. 169
se, até o trimestre que anteceder o vitaliciamento, não
houver impugnação, e se o Conselheiro designado propuser a
confirmação na carreira.
Art. 182 - Para cada vaga destinada ao preenchimento por
promoção ou remoção, expedir-se-á edital correspondente,
exceto no caso previsto no art. 177,
Art. 183 - A remoção precede a promoção, salvo no caso de

provimento pelo critério de antiguidade-
Parágrafo único - A vaga decorrente de remoção será

provida, obrigatoriamente, por promoção.
Art. 184 - Não poderá concorrer a promoção, por antigüidade

ou merecimento, o membro do Ministério Público:
- em disponibilidade cautelar ou decorrente de punição;

II - que tenha sofrido penalidade disciplinar nos 12 (doze)
meses anteriores à formação da respectiva lista ou esteja
submetido a processo disciplinar administrativo;
III - que esteja respondendo a ação penal por infração cuja

sanção cominada seja de reclusão ou que esteja cumprindo
pena imposta;
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IV - afastado do exercício das funções nos últimos 2 (dois)

anos, ressalvado o disposto nos arts. 133 e 137.
Subseção III
Da Antigüidade

Art. 185 - A antigúidade será determinada pelo efetivo
exercício, observado o disposto nos arts. 121, V, e 142,
SQ.
Parágrafo único - Em caso de empate na antigúidade, terá

preferência, sucessivamente:
- o mais antigo na carreira do Ministério Público;

II - o mais antigo na entrância anterior;
III - o que tiver obtido melhor classificação no concurso

de ingresso na carreira;
IV - o mais idoso;
V - o que tiver maior número de filhos;
VI - o mais antigo no serviço público estadual.
Art. 186 - Na promoção por antigüidade, o Conselho Superior
do Ministério Público somente poderá recusar o candidato
mais antigo pelo voto oral e motivado de 2/3 (dois terços)
de seus integrantes.
§ lg - No caso da recusa prevista no 'caput" deste artigo,

será suspensa a indicação de promoção por antigúidade.
- O candidato recusado poderá, no prazo de 5 (cinco)

dias contados da data da sessão de julgamento, interpor,
fundamentadamente, o recurso previsto no art. 24, VII, ad".

3g - Interposto o recurso mencionado no parágrafo
anterior, a indicação de promoção por antigüidade será
sobrestada até a decisão da Câmara de Procuradores de
Justiça.

Subseção IV
Do Merecimento

Art. 187 - A promoção por merecimento pressupõe ter o
Promotor de Justiça 2 (dois) anos de exercido na respectiva
entrância e Integrar a primeira quinta parte da lista de
antigúidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem
aceite o lugar vago ou quando o número limitado de membros
do Ministério Público inviabilizar a formação de lista
tripl ice, observado, ainda, o disposto nas subseções II e
III desta seção.
Art. 188 - Para a promoção por merecimento, o Conselho
Superior do Ministério Público organizará lista triplice,
sempre que possivel
Art. 189 - A lista de merecimento resultará dos 3 (três)
nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos,
procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas
forem necessárias, examinando-se em primeiro lugar os nomes
remanescentes de lista anterior.
Art. 190 - E obrigatória a promoção de Promotor de Justiça
que figure por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco)
alternadas em lista de merecimento, aplicando-se, em caso de
empate, o disposto no art. 185, parágrafo único.
Art. 191 - Não sendo o caso de promoção obrigatória, a

escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado,
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considerada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso
de empate, o disposto no art. 185, parágrafo único

Subseção V
Da Remoção Voluntária

Art. 192 - A remoção voluntária, por antigüidade ou
merecimento, somente será deferida após 1 (um) ano de
exercício na Promotoria de Justiça, mediante Indicação do
Conselho Superior do Ministério Público.
Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput' deste
artigo á remoção voluntária ocorrida na mesma comarca e na
hipótese do art 53,
Art. 193 - Aplica-se á remoção voluntária o disposto nas

subseções II, III e IV desta seção.
Art 194 - Em caso de remoção voluntária, o membro do

Ministério Público ficará impedido de concorrer á promoção,
por antigüidade ou merecimento, pelo prazo de 1 (um) ano.

Subseção VI
Da Remoção por Permuta

Art. 195 - Será permitida a remoção por permuta entre
membros do Ministério Público da mesma entrância ou
instância em razão de conveniência de serviço mediante
requerimento escrito e fundamentado, formulado por ambos os
pretendentes.
Parágrafo único - A remoção por permuta, que pressupõe a
regularidade de serviço, não confere direito a ajuda de
custo e somente poderá ser renovada após o decurso de 2
(dois) anos da remoção anterior, exceto na hipótese prevista
no art. 53, 2Q-
Art. 196 - Presume-se inconveniente ao serviço a remoção
mediante permuta quando um dos permutantes estiver ás
vésperas de aposentadoria, exoneração do cargo a pedido,
promoção por antigúldade ou merecimento.
Parágrafo único - O Conselho Superior do Ministério Público
revogará, obrigatoriamente, a remoção por permuta se, por
qualquer motivo, não se verificar a conveniência do serviço
indicada pelos permutantes, sem prejuízo de penalidade
disciplinar.
Art. 197 - Aplica-se á remoção por permuta o disposto nos
arts. 192. parágrafo único, e 194.

Subseção VII
Da Reintegração

Art. 198 - A reintegração, decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, é o retorno do membro do Ministério
Público ao cargo, com direito á contagem do tempo de serviço
e aos vencimentos e ás vantagens não percebidos em razão do
afastamento, atualizados monetariamente -
f lg - Achando-se provido ou extinto o cargo no qual será
reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante
passará á disponibilidade até posterior aproveitamento.
# 2Q - D membro do Ministério Público reintegrado será
submetido a inspeção médica por junta oficial e, se
considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com
os vencimentos e as vantagens a que teria direito se
efetivada a reintegração.
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Do Aproveitamento

Art. 199 - O aproveitamento é o retorno do membro do
Ministério Público em disponibilidade ao exercício
funcional -
§ l - O membro do Ministério Público será aproveitado no
órgão de execução que ocupava quando posto em
disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância
ou se for promovido.

2g - Ao retornar à atividade, será o membro do Ministério
Público submetido a inspeção médica e, se julgado incapaz,
será aposentado compulsoriamente, com os vencimentos e as
vantagens do cargo.

# 3Q - O disposto neste artigo não se aplica a
disponibilidade decorrente de punição.

Seção VI
Das Substituições

Art. 200 - Os membros do Ministério Público serão
substituídos automaticamente uns pelos outros, mediante
critérios fixados em ato do Procurador-Geral de Justiça.

l - O substituído comunicará ao substituto e á
Corregedoria-Geral do Ministério Público o inicio do
exercício cumulativo de atribuições.

- Em caso de afastamento, licença, férias, remoção
compulsória, disponibilidade e verificação de Incapacidade
física ou mental, o Procurador-Geral de Justiça designará
outro membro do Ministério Público para, em substituição,
exercer as funções do cargo.

3Q - O integrante de órgão colegiado, em gozo de férias
individuais, será substituído pelo suplente.

Capitulo IX
Do Regime Disciplinar

Seção 1
Disposições Preliminares

Art. 201 - Pelo exercício irregular da função pública, o
membro do Ministério Público responde penal, civil e
administrativamente.
Art. 202 - A atividade funcional dos membros do Ministério

Público está sujeita a:
1 - inspeções permanentes e extraordinárias;
II - correições ordinárias e extraordinárias;
III - processo disciplinar administrativo.
Parágrafo único - Qualquer interessado poderá reclamar
junto aos órgãos da administração superior do Ministério
Público contra abusos, erros ou omissões de membros da
Instituição, observado o disposto no art. 235, 1 e II.
Art. 203 - As inspeções permanentes serão exercidas pelos

• Procuradores de Justiça, na forma prevista no art. 73.
Art. 204 - As Inspeções extraordinárias serão realizadas
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público,
Independentemente de prévia designação.

a Art. 205 - As correições ordinárias serão realizadas pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público, na forma do
regimento interno, para verificar a regularidade do serviço,
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a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o
cumprimento dos deveres do cargo e a conduta pública e
particular dos membros da instituição.

§ l - A Corregedoria-Geral do Ministério Público
realizará, anualmente, correições ordinárias em 1/3 (um
terço) das Promotorias de Justiça, no mínimo.
4 2o - As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça

serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público
ou pelos Subcorregedores-Gerais, na forma do regimento
interno.
Art. 206 - As correlções extraordinárias serão realizadas,
de oficio, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e
por determinação dos órgãos da administração superior do
Ministério Público.
Art. 207 - O processo disciplinar administrativo será
instaurado nos termos desta lei.

Seção II
Das Penalidades

Subseção 1
Disposições Preliminares

Art. 208 - Os membros do Ministério Público estão sujeitos
ás seguintes penalidades, que constarão em seus assentos
funcionais:

- advertência;
II - censura;
III - disponibilidade compulsória e cautelar;
IV - remoção compulsória:
V - exoneração.
Art. 209 - As penas disciplinares serão aplicadas
cumulativamente em caso de concurso de infrações, salvo
quando, em razão de reincidência, esta implicar sanção mais
grave.
§ lg - Aplica-se a pena de advertência ás infrações

disciplinares, previstas nesta lei, não punidas com sanção
especifica.

2g - A inobservância dos deveres do cargo, sem a
cominação de expressa penalidade, ensejará a inscrição de
nota desabonadora nos assentos funcionais do membro do
Ministério Público.

3g - A habitualidade de conduta nos casos previstos no
parágrafo anterior implicará pena de advertência, sem
prejuízo de sanção mais grave na hipótese de reincidência.

4g - Os antecedentes do infrator e os danos acarretados
ao serviço ou à Instituição serão considerados para
aplicação de penalidade, salvo se o fato imputado configurar
expressa infração disciplinar.
Art. 210 - O membro do Ministério Público que praticar
infração punível com censura ou disponibilidade compulsória
não poderá aposentar-se até o trânsito em julgado do
procedimento disciplinar administrativo, salvo por
implemento de idade.

Subseção II
Da Pena de Advertência
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Art. 211 - A pena de advertência será aplicada nos
seguintes casos:

- negligência no exercício da função;
II - inobservância das determinações e das instruções de
caráter administrativo expedidas pelos órgãos da
administração superior do Ministério Público;
III - prática de ato reprovável;
IV - utilização Indevida das prerrogativas do cargo;
V - descumprimento do disposto no art. 110. IV, V, X, XI,

XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVI e XXXII;
VI - constatação de irregularidade em serviço afeto ao

membro do Ministério Público, na forma prevista no art. 125,
parágrafo único;
VII - afastamento Injustificado do exercido das funções ou
do local onde o membro do Ministério Público exerça suas
atribuições;
VIII - desatendimento das convocações expedidas na forma
determinada pelos arts. 18, LXI, e 39, XXVI.
Parágrafo único - A advertência será feita pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público e, supletivamente, pelo
Procurador-Geral de Justiça, por escrito e de forma
reservada.

Subseção III
Da Pena de Censura

Art. 212 - A pena de censura será aplicada em caso de
reincidência em infração punível com pena de advertência e
nas seguintes hipóteses:

- conduta incompatível com a dignidade do cargo, nos
casos definidos no art. 110, II, III e XVI;
II - procedimento funcional incompatível com o desempenho

das atribuições do cargo;
III - acumulação Indevida de funções, ressalvado o disposto

no art. 111, IV, e parágrafo único;
IV - descumprimento do disposto no art. 137, f 3.
Art. 213 - A pena de censura será aplicada pessoalmente
pelo Procurador-Geral de Justiça em sessão pública do
Conselho Superior do Ministério Público.

Subseção IV
Da Remoção Compulsória

Art. 214 - A remoção compulsória de membro do Ministério
Público, fundamentada em motivo de interesse público, será
determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público,
por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, em sessão
secreta.
Art. 215 - Sem prejuízo da verificação em outros casos,
será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse
público determinador da remoção compulsória nas seguintes
hipóteses:

- reincidência em Infração punível com pena de censura;
II - exposição de membro do Ministério Público a risco de
descrédito quanto ás prerrogativas do cargo ou da
instituição;
III - recusa, por membro do Ministério Público, de

atendimento ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Corregedor-
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Geral do Ministério Público quando em visita, inspeção ou
correição;
IV - descumprimento do disposto no art. 111, tu, V e VI.
Art. 216 - Decretada a remoção compulsória. o membro do

Ministério Público ficará em disponibilidade, com vedações,
vencimentos e vantagens do cargo, até oportuna designação do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - A vaga decorrente de remoção compulsória

será provida, obrigatoriamente, por promoção.
Art. 217 - A remoção compulsória impede a promoção, por
antigüidade ou merecimento, pelo prazo de 1 (um) ano.

Subseção V
Da Disponibilidade Compulsória

Art 218 - A disponibilidade compulsória de membro do
Ministério Público, que perceberá vencimentos e vantagens
proporcionais ao tempo de serviço, será fundamentada em
motivo de interesse público e determinada pelo Conselho
Superior do Ministério Público, por voto de 2/3 (dois
terços) de seus Integrantes, em sessão secreta.

l - Será observado o mínimo de 1/3 (um terço) dos
vencimentos e das vantagens do cargo se o membro do
Ministério Público, á data da determinação de
disponibilidade compulsória, possuir dependentes inscritos
na Procuradoria-Geral de Justiça.

2g - Consideram-se dependentes as pessoas referidas nos
arts. 148, 150, 151, 152 e 157.

- A vaga decorrente de disponibilidade compulsória
será, obrigatoriamente, provida por promoção.
Art. 219 - Sem prejuízo da verificação em outros casos,
será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse
público determinador da disponibilidade compulsória nas
seguintes hipóteses:

- grave omissão nos deveres do cargo;
II - ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do

Ministério Público, resultem em perigo iminente ao prestígio
da Instituição;
III - capacidade de trabalho reduzida, produtividade

escassa, atuação funcional comprometedora ou demonstração
superveniente de insuficientes conhecimentos jurídicos;
IV - induzimento dos órgãos da administração superior do

Ministério Público a erro, por meio reprovável;
V - inobservância da vedação prevista no art. 111. 1.
Art. 220 - Aplicam-se ao membro do Ministério Público em
disponibilidade compulsória o disposto no art. 127,
parágrafo único, e as vedações disciplinadas no art 111.

Subseção VI
Da Disponibilidade Cautelar

Art. 221 - Será decretada, como providência cautelar e por
ato fundamentado do Procurador-Geral de Justiça, a
disponibilidade do membro do Ministério Público, quando
inconveniente o exercício das funções
Parágrafo único - A disponibilidade prevista neste artigo
assegura ao membro do Ministério Público a percepção de
vencimentos e vantagens integrais do cargo.
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Art. 222 - A disponibilidade cautelar, que terá duração
determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, pressupõe a
instauração de sindicância ou procedimento disciplinar
administrativo e não excederá o trânsito em julgado da
decisão proferida neste.

lQ - Aplica-se o disposto no art 221 às hipóteses
previstas nesta lei para a decretação de perda do cargo de
membro do Ministério Público.
# 2Q - No caso do parágrafo anterior, a disponibilidade
cautelar não excederá o trânsito em julgado da decisão
judicial.

Subseção VII
Da Exoneração

Art. 223 - D membro do Ministério Público que não goze da
garantia da vitaliciedade será exonerado por ato do
Procurador-Geral de Justiça após decisão da maioria absoluta
do Conselho Superior do Ministério Público, no caso de
cometimento das infrações disciplinadas nos arts. 212, 215 e
219, bem como nas hipóteses previstas no art. 103, § lQ
Parágrafo único - No caso de vitaliciamento do membro do

Ministério Público sem conclusão do procedimento disciplinar
administrativo, aplicar-se-á a penalidade prevista nesta lei
para a infração cometida.

Seção III
Da Reincidência

Art. 224 - Considera-se reincidente o membro do Ministério
Público que praticar nova infração antes de obtida a
reabilitação ou verificada a prescrição de falta funcional
anterior.
Art. 225 - Em caso de reincidência, contar-se-ão em dobro

os prazos prescricionais.
Seção IV

Da Prescrição
Art. 226 - Prescreverá:
1 - em 1 (um) ano a infração punível com advertência;
II - em 2 (dois) anos a infração punível com censura;
III - em 4 (quatro) anos a infração punível com

disponibilidade ou remoção compulsória.
iQ - A infração disciplinar punida em lei como crime terá

o prazo de prescrição deste.
2 - A instauração de processo disciplinar administrativo

interrompe a prescrição.
3 - A verificação de incapacidade mental, no curso de

processo disciplinar administrativo, suspende a prescrição.
4Q - A prescrição não terá curso durante o período de

estágio probatório.
Capitulo X

Do Processo Disciplinar Administrativo
Seção 1

Disposições Preliminares
Art. 227 - Para efeito de aplicação das penalidades
previstas nesta lei, o processo disciplinar administrativo
será dividido em sindicância e procedimento disciplinar
administrativo
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Art. 228 - O processo disciplinar administrativo será
conduzido por comissão composta de 3 (três) membros,
designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ l Q - A comissão será constituída por Subcorregedores-
Gerais do Ministério Público, cabendo a Presidência ao mais
antigo na Instância, em caso de processo disciplinar
administrativo instaurado contra Procurador de Justiça.

- Serão assegurados á comissão todos os meios
necessários ao desempenho de suas atribuições e
especialmente o exercício das prerrogativas previstas no
art. 67, 1. "a", "b" e 'd", e IX.
Art. 229 - Será determinada a suspensão do feito se, no
curso do processo disciplinar administrativo, houver
Indícios de incapacidade mental do membro do Ministério
Público, aplicando-se o disposto nos arts. 139. 140 e 141 e
observado o previsto no art. 226, § S.
Art. 230 - Caberá das decisões condenatõrias proferidas em
processo disciplinar administrativo recurso á Câmara de
Procuradores de Justiça no prazo de 15 (quinze) dias
contados da intimação pessoal do membro do Ministério
Público ou de seu defensor.
Art. 231 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público
regulamentará o processo disciplinar administrativo,
atendido o disposto nesta lei.
Art. 232 - Aplicar-se-á, subsidiariamente, ao processo
disciplinar administrativo o disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 233 - 0 disposto neste capitulo aplica-se, no que

couber, aos servidores do Ministério Público.
Seção II

Da Sindicância
Art. 234 - A sindicância, de caráter sigiloso, tem por
finalidade a aplicação da pena de advertência, mediante
averiguação da conduta do membro do Ministério Público,
podendo instruir, quando for o caso, o procedimento
disciplinar administrativo-
Art. 235 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público, de

oficio, por provocação dos órgãos da administração superior
do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, bem
como por representação escrita ou reduzida a termo de
qualquer interessado, poderá instaurar sindicância,
atendidos os seguintes requisitos:

- qualificação do representante;
II - exposição dos fatos e indicação das provas;
III - notificação pessoal do membro do Ministério Público

sobre os fatos a ele imputados, para defesa em 5 (cinco)
dias contados do efetivo recebimento;
IV - conclusão da sindicância no prazo máximo de 30

(trinta) dias, admitindo-se uma prorrogação;
V - plenitude de defesa-
Art. 236 - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá
determinar o arquivamento da representação se desatendidos
os requisitos do artigo anterior ou se ela for
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manifestamente improcedente, dando-se ciência ao membro do
Ministério Público e ao Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - 0 Procurador-Geral de Justiça poderá
avocar a representação se considerar insubsistentes os
motivos do arquivamento previsto no "caput" deste artigo,
determinando a instauração da sindicância.
Art. 237 - A notificação do membro do Ministério Público
será feita mediante edital publicado no órgão oficial, com
prazo de 5 (cinco) dias, se ele estiver em lugar incerto,
ignorado, inacessível ou se se furtar à realização do ato.
Art. 238 - A defesa poderá ser oferecida pessoalmente ou
por intermédio de defensor constituído-
Art. 239 - Em caso de revelia, a defesa será apresentada
por Procurador ou Promotor de Justiça, este da mais elevada
entrância, mediante designação do Presidente da comissão.
Art. 240 - Em qualquer fase da sindicância, o membro do
Ministério Público considerado revel poderá constituir
defensor ou assumir, pessoalmente, a defesa
Art. 241 - A comissão, após colhidas as declarações do

membro do Ministério Público, salvo na hipótese prevista no
art. 239, determinará a oitiva de testemunhas arroladas, a
juntada de documentos indicados e a realização de outras
provas, nos 15 (quinze) dias subseqüentes á apresentação da
defesa.

l Q - A comissão poderá indeferir as provas reputadas
Impertinentes ou meramente protelatõrias.

2 - Concluída a instrução, o membro do Ministério
Público ou seu defensor, nos 5 (cinco) dias subseqüentes,
poderá oferecer alegações finais escritas.

- A comissão, concluída a sindicância, apresentará
relatório conclusivo, encaminhando os autos ao Corregedor
Geral do Ministério Público.

- O Procurador-Geral de Justiça poderá avocar os autos
da sindicância se o Corregedor-Geral do Ministério Público,
nos 30 (trinta) dias subseqüentes á apresentação do
relatório pela comissão, não proferir a decisão cabível.

Sg - O membro do Ministério Público ou seu defensor, este
no caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão
proferida-
Art. 242 - A comissão, a qualquer tempo e em exposição
motivada, poderá representar ao Corregedor-Geral do
Ministério Público pela conversão da sindicância em
procedimento disciplinar administrativo, havendo indícios de
infração mais grave.
Art. 243 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público
somente fornecerá certidões relativas à sindicância ao
membro do Ministério Público, ao seu defensor, ao
Procurador-Geral de Justiça, aos órgãos da administração
superior do Ministério Público ou, se for o caso, àquele que
tenha representado sobre o fato

Seção III
Do Procedimento Disciplinar Administrativo

Art. 244 - O procedimento disciplinar administrativo será
instaurado para a aplicação das penalidades previstas nesta
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lei, salvo a de advertência e para os fins previstos no art.
223.
Parágrafo único - O procedimento disciplinar administrativo
poderá ser instaurado para instruir a ação de decretação da
perda do cargo de membro do Ministério Público.
Art. 245 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público, de

oficio, por provocação dos órgãos da administração superior
do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça,
determinará a instauração do procedimento disciplinar
administrativo, observado o disposto no art. 236, 1, II e V.
Art. 246 - O membro do Ministério Público será notificado
pessoalmente dos fatos a ele imputados, para defesa em 10
(dez) dias contados do efetivo recebimento da notificação.l - Aplica-se ao procedimento disciplinar administrativo
o disposto nos arts. 237, 238, 239, 240, 241, "caput" e fl1 Q, 2Q e 5Q, e 243.

20 - O procedimento disciplinar administrativo será
concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, admitindo-
se uma prorrogação.
Art. 247 - A comissão, concluído o procedimento disciplinar
administrativo, apresentará relatório conclusivo,
encaminhando os autos ao Corregedor-Geral do Ministério
Público, para os fins do disposto no art. 39, IX.

Seção IV
Da Revisão e da Reabilitação

Subseção 1
Da Revisão

Art. 248 - A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão
do processo disciplinar administrativo, na forma determinada
pelo art. 24, IX, quando se aduzirem fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de provar a inocência do infrator
ou de justificar a imposição de pena disciplinar mais
benéfica.

lg - A revisão será requerida pelo próprio interessado
ou, se falecido ou interdito, por cônjuge, companheiro,
ascendente, descendente ou irmão.
§ 2Q - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito
o ato punitivo ou será, se for o caso, aplicada a pena
disciplinar adequada, restabelecendo-se os direitos
atingidos pela punição.

Subseção II
Da Reabilitação

Art. 249 - O membro do Ministério Público que houver sido
punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá
obter do Conselho Superior do Ministério Público o
cancelamento das respectivas notas nos assentos funcionais,
decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão
condenatória, salvo se reincidente.

Capitulo XI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 250 - O Ministério Público encaminhará ao Poder
Legislativo projeto de lei que ajuste as tabelas de
vencimentos de seus membros e servidores ao disposto nesta
lei.



Art. 251 - Ao membro ou servidor do Ministério Público é
vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo
grau civil.
Parágrafo único - Considera-se chefia imediata, para os
fins do disposto neste artigo, a subordinação administrativa
direta ao membro do Ministério Público.
Art. 252 - Para exercer as funções junto à Justiça
Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República,
os membros do Ministério Público do Estado serão designados
pelo Procurador-Geral de Justiça.

lQ - Não ocorrendo designação exclusivamente para os
serviços eleitorais, na forma prevista no 'caput" deste
artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério
Público que oficie perante o juizo incumbido daqueles
serviços.

- Havendo impedimento ou recusa justificável, o
Procurador-Geral de Justiça designará o substituto.
Art. 253 - No âmbito do Ministério Público, para os fins do
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, ficam
estabelecidos com limite de remuneração os valores
percebidos em espécie, a qualquer titulo, pelo Procurador-
Geral de Justiça.
Art. 254 - Fica autorizado o Poder Executivo a dotar a
Procuradoria-Geral de Justiça de sede prõpria, com
instalações compatíveis com as suas necessidades e com a
relevância da instituição.
Art. 255 - A Associação Mineira do Ministério Público,
fundada em lQ de agosto de 1953, é reconhecida como entidade
de representação da classe.

1Q - O Ministério Público poderá firmar convênios com a
associação de classe ou entidades congêneres e assemelhadas,
objetivando a manutenção de serviços assistenciais e
culturais a seus membros e servidores.

2g - A Associação dos Servidores do Ministério Público,
fundada em 16 de março de 1993, é reconhecida como entidade
de representação de classe dos servidores do Ministério
Público, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 256 - O Ministério Público, sem prejuízo de outras
dependências, instalará as Promotorias de Justiça em salas
sob sua administração, integrantes do conjunto arquitetônico
dos Fóruns.
Art. 257 - No conjunto arquitetônico dos Fóruns e dos
Tribunais, é obrigatória a inclusão de dependências
exclusivas do Ministério Público, em condições adequadas ao
exercício das funções da instituição, assegurando-se à
Procuradoria-Geral de Justiça vista prévia dos projetos de
construção e reforma dos prédios.
Parágrafo único - A modificação de destinação das
dependências, salas, gabinetes e locais de trabalho do
Ministério Público, em qualquer edifício pertencente ao
Estado, deve ser previamente autorizada pelo Procurador-
Geral de Justiça.
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Art. 258 - O disposto nesta lei não se aplica aos
integrantes dos órgãos colegiados do Ministério Público,
quanto às suas condições de elegibilidade e ao seu número,
até o término dos respectivos mandatos.
Art. 259 - O art. 142, 4, não se aplica aos membros do
Ministério Público que estejam no exercício de cargo eletivo
em período anterior à vigência desta lei.
Art. 260 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
poderá celebrar convênios ou manter outras formas de
cooperação técnica com entidades mantidas pela Associação
Mineira do Ministério Público, visando ao aprimoramento
cultural e profissional dos membros e dos servidores do
Ministério Público.
Art. 261 - Os membros do Ministério Público junto à Justiça

Militar e ao Tribunal de Contas integram o quadro único do
Ministério Público.
Art. 262 - Em cada Procuradoria e Promotoria de Justiça

servirá, pelo menos, 1 (um) membro do Ministério Público.
Art. 263 - As promoções na carreira do Ministério Público
serão precedidas da adequação da lista de antigUidade aos
critérios de desempate estabelecidos nesta lei.
Art. 264 - Os responsáveis pelo controle interno e externo
dos atos dos Poderes do Estado e de entidades das
administrações direta, indireta e fundacional, tomando
conhecimento de qualquer infração penal ou ilícito civil
público, deles darão ciência ao Ministério Público, para os
fins do disposto no art. 73 da Constituição do Estado.
Art. 265 - Fica criada a medalha do mérito do Ministério
Público, cuja concessão será regulamentada em ato do
Procurador-Geral de Justiça.
Art. 266 - A Procuradoria-Geral de Justiça publicará a
Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com
a finalidade de divulgar os trabalhos jurídicos de interesse
da Instituição.
Art. 267 - Além de espaço próprio, assegura-se ao

Ministério Público a isenção de pagamento pela publicação de
seus atos, inclusive os administrativos, no órgão oficial do
Estado.
Art. 268 - Salvo disposição em contrário, os prazos
previstos nesta lei serão computados excluindo-se O dia do
começo e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o
primeiro dia útil subseqüente se o vencimento cair em
sábado, domingo, feriado ou em dia em que não haja
expediente na Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 269 - Em todo o Estado, servirão 50 (cinqüenta)
Promotores de Justiça Substitutos, com sede na Capital e
lotados na Procuradoria-Geral de Justiça, os quais exercerão
as suas funções em qualquer Promotoria de Justiça do Estado,
podendo tal número ser excedido se compensado com a
quantidade de vagas existentes nas diversas entrâncias.
Art. 270 - O quadro de carreira do Ministério Público é
integrado pelos cargos relacionados no anexo desta lei.
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Art. 271 - Aos estagiários do Ministério Público com
investidura no cargo até o ano anterior á vigência desta
lei, aplica-se o disposto no art. 101, l, desde que
preenchido o requisito do art. 96.
Art. 272 - Aplica-se ao Procurador-Geral de Justiça o

disposto na Lei flQ 10.228, de 12 de julho de 1990.
Art. 273 - A Procuradoria-Geral de Justiça e os órgãos da
administração superior da instituição adaptarão seus atos
normativos aos preceitos desta lei, no prazo de 90 (noventa)
dias, contado de sua publicação.
Aru 274 - As atividades do Programa Estadual de Proteção

ao Consumidor ficam transferidas para o Ministério Público e
serão regulamentadas por ato do Procurador-Geral de Justiça.
Art. 275 - Equipara-se a residência oficial o imóvel locado
para esse fim pelo poder público, em decorrência de lei
municipal, e destinado a membro do Ministério Público.
Art. 276 - A instalação de foros ou tribunais distritais ou
regionais e de novas comarcas importará na criação dos
correspondentes cargos do Ministério Público e serviços
auxiliares.
Parágrafo único - A proposta de criação de cargos e
serviços auxiliares será encaminhada à Assembléia
Legislativa no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Art. 277 - A pensão por morte de membro do Ministério
Público, anteriormente concedida, será adaptada aos
preceitos desta lei, no que concerne ao reconhecimento de
beneficiários, a requerimento do interessado.
Art. 278 - Aplica-se o disposto nesta lei ao processo
disciplinar administrativo em curso.
Art. 279 - Fica mantido o dia 11 de setembro como o Dia do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e comemora-se
o dia 14 de dezembro como o Dia Nacional do Ministério
Público-
Art. 280 - Aplicam-se ao Ministério Público do Estado,
subsidiariamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da
União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas
Gerais.
Art. 281 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão á conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente.
Art. 282 - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 283 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei nQ 8.222, de 2 de junho de 1982; e as Leis
Complementares ns 18, de 22 de dezembro de 1988; 20, de 22
de julho de 1991; 22, de 8 de novembro de 1991, e 25. de 13
de novembro de 1992

ANEXO
Quadro de Pessoal do Ministério Público

(a que se refere o art. 269 da Lei Complementar n
de de de 1994.)

Cargos

Procurador-Geral de Justiça ------------------.
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Procurador-Geral de Justiça Adjunto .1
Procurador-Geral do Ministério Público ........1
Procurador de Justiça (incluidos os três acima) 80
Promotor de Justiça de Entrância Especial .. 115
Promotor de Justiça de Entrância Final .....180
Promotor de Justiça de Entrância Intermediária 160
Promotor de Justiça de Entrância Inicial . . - 125
Promotor de Justiça Substituto ..............50

II
A) Entrância Especial
Comarca de Belo Horizonte ------------------115
B) Entrância Final
Comarca de Juiz de Fora .....................18
Comarca de Contagem -------------------------12
Comarcas de Governador Valadares, Uberaba
e Uberlândia ................................10
Comarca de Montes Claros ---------------------8
Comarcas de Betim, Divinôpolis, Ipatinga,
Poços de Caldas e Teófilo Otôni ..............6
Comarca de Barbacena .........................5
Comarcas de Araguari, Ituiutaba, Pouso
Alegre, Sete Lagoas e Varginha ---------------4
Comarcas de Caratinga, Cataguases, Conselheiro
Lafaiete, Coronel Fabriciano, Itabira, Itajubá, Lavras,
Manhuaçu, Murlaé, Passos, Patos de Minas,
Ponte Nova, São João de]-Rei e Ubá -----------3
Comarcas de Alfenas. Formiga, ttaúna, João Monlevade, Nova
Lima,
Ouro Preto e São Sebastião do Paraíso ........2
Comarca de Oliveira --------------------------1
C) Entrância Intermediária
Comarcas de Além Paraiba, Almenara, Araçuaí, Araxá,
Bocaiúva,
Campo Belo, Carangola, Congonhas, Curvelo, Diamantina,
Frutal
Guaxupé, Janaúba, Januária, Lagoa Santa, Leopoldina,
Mant ena,
Nanuque, Paracatu, Pará de Minas, Patrocinio, Pedro
Leopoldo,
Pirapora, Santa Luzia, Santos Oumont, São Francisco, São
Lourenço, Timóteo, Três Corações, Unai, Viçosa e Visconde
do Rio Branco ................................2
Nas 96 (noventa e seis) outras comarcas ......1
D) Entrância Inicial
Em cada uma das 125 comarcas .................1
Promotores Substitutos ......................50
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Cóssimo Freitas.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 31 de agosto de 1994

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 29 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado Ailton Vilela

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- As 20h16min, comparecem os Deputados:
Allton Vilela - Clêuber Carneiro - Homero Duarte - João

Marques - Romeu Queiroz.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado A j iton Vilela) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 30, ás 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã, ás
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO NQ 40/94
Comissão Especial

Relatório
A proposta de emenda á Constituição em epigrafe, de
iniciativa de 1/3 dos membros desta Casa, cujo primeiro
signatário é o Deputado Elmo Braz, tem como objetivo
acrescentar parágrafo ao art. 157 da Constituição do Estado.
Aprovada em lQ turno e cumpridas as demais formalidades,
retorna a matéria a esta Comissão Especial para ser
apreciada em 2Q turno, conforme dispõe o arU 211 do
Regimento Interno.
Em anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme pode ser detectado no relatório geral das
audiências públicas regionais, foram bastante consistentes
os resultados colhidos nas mais diversas regiões do Estado
Por via dessas audiências públicas realizadas em 11 regiões

distintas pré-selecionadas, foi possível sintetizar os
anseios da população, o que certamente contribuirá
decisivamente para a elaboração de uma lei orçamentária mais
coerente com a realidade do Estado.
O modelo adotado pela Assembléia Legislativa para a
realização das audiências demonstrou-se bastante inovador,
porém tornaram-se necessários aprimoramentos aos critérios
de seleção das propostas, procurando democratizar ainda mais
o processo.
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Tais aprimoramentos foram introduzidos pela Emenda flQ 1,
acolhida quando da apreciação da proposição no lg turno.
Já as Emendas ns 2 e 3, aprovadas no IQ turno e que também
integram a proposição, conforme consta na redação do
vencido, têm o objetivo de convocar o Tribunal de Contas do
Estado e os Poderes Executivo e Judiciário a participar das
audiências públicas regionais, onde poderão colher subsídios
e fornecer informações acerca de suas áreas de atuação.
Como forma de melhorar, tecnicamente, a redação da Emenda
ng 3, aprovada em lg turno, apresentamos na conclusão do
nosso parecer a Emenda ng 1 ali redigida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Proposta

de Emenda á Constituição ng 40/94 no 2g turno, na forma do
vencido e acrescida da Emenda ng 1 a seguir redigida.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. Gg a seguinte redação:
"Art. 3 - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição do

Estado o seguinte 7g.
'Art. 157 - .............................................
§ 7Q - Os Poderes Executivo e Judiciário do Estado
promoverão, nos municípios e nas datas designadas para a
realização das audiências públicas regionais pela Assembléia
Legislativa, audiência pública a fim de prestar informações
e de colher subsídios para as ações pertinentes a seus
respectivos âmbitos de competência.".'.

Redação do Vencido no ip Turno
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Hp 40194

Acrescenta parágrafos ao art. 157 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição do
Estado o seguinte
"Art. 157 - ..............................................

- Em audiência pública regional a que se refere o
inciso III do 2g do art. 60. a Assembléia Legislativa, com
vistas à elaboração da lei orçamentária anual, sistematizará
e priorizará as propostas resultantes de audiências públicas
municipais para esse fim realizadas pelos Poderes Públicos
locais até 30 de abril de cada ano, nos termos de
regulamentação.
Art. 2Q - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição
Estadual o seguinte
"Art. 157 - ..............................................

6g - O Tribunal de Contas do Estado, ôrgão auxiliar da
Assembléia Legislativa, participará da audiência pública
regional a que se refere o parágrafo anterior-"-
Art. 3g - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição do

Estado o seguinte o 7g:
"Art. 157 - ..............................................
f 7Q - Nas datas e locais designados para a realização das
audiências públicas regionais a que se refere o parágrafo
anterior, os Poderes Executivo e Judiciário do Estado
promoverão audiência pública a fim de prestar informações e



colher subsidias quanto às ações relacionadas com o
respectivo âmbito de competência.".
Art. 4 - Esta Emenda á Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994
Geraldo Rezende, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Romeu Queiroz - Agostinho Patrus - Ermano Batista - Marcos
Helênio - Baldonedo Napoleão - Antônio Júlio.
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