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RELATÔRIO FINAL DA COMISSAO PARLNENTAR DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
PROCEDER A APURAcAO DO DESVIO DOS REPASSES DE CONTRIBUIcOES PREVIDENCLARIAS
DEVIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - IPSM -, TANTO AS PARCELAS DESCONTADAS DOS SEGUPADOS QUANTO AS DEVIDAS
PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, E, AINDA, A cORREcAO NA GESTAO FINANCEIRA DA

.	 ENTIDADE, ESPECIALMENTE SUA POLfTICA DE BENEFtCIOS
Sumári a

.	 1 - Objetivos da CPI do IPSM
II - Composicao da CPI

•	
III - Histór±a do
IV - ?nálise dos fatos
V - Aspectos fundamentais da questão
a - Da retencâo das contribuiçoes previdenciárias do IPSM pelo Estado
b - 0 comportamento dos gestores do IPSM frente a inadimplência previdenciária do

.	 Estado
C - A situacao funcional e gerencial do IPSM em face da legislaçao vigente
VI - Aspectos jurIdicos
VII - Conclusào

S l½nexo I - Extrato dos depoimentos
Anexo II - Análise dos principais documentos

S Anexo III - Proposiçôes apresentadas (minutas de projetos de lei e requerimentos)
.	 De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o requerimento que deu origeni a CPI do

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
.	 IPSM - foi apresentado em 10/8/99. A pedido da Comissâo, o prazo final de 120

dias foi prorrogado por mais 60 dias.

S	 I - Objetivos da CPI do
Esta CPI foi instaurada porque, em 18/12/98, a entào Diretor-Geral do IPSM, Cel.
PM QOR Pedro Seixas da Silva, assinou corn o ex-Governador Eduardo Azeredo e sua
equipe, Sr. Joào Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e Sr. Arésio Antonio de
Almeida Damaso e Silva, Procurador-Geral do Estado, 0 Termo de Negociacäo da

.	 Divida corrtbinado corn outros pactos adjetos, por meio do qual a Estado reconhece a
sua divida para corn o IPSM, consolidada naquela data em R$464.526.980,30. Estào

.	 incluidas nesse valor as consignacOes facultativas, compreendendo o periodo
referente a contribuicao patronal de agosto de 1995 a dezembro de 1998 e a

S
contribuicao dos servidores referent  ao perlodo de maio de 1996 a juiho de 1998.
Em decorrOncia desse acordo, cuja validade foi questionada pelo Conselho
Administrativo do IPSM, esta CPI visa a:

. a) apurar a responsabilizacao decorrente da retencâo ilegal dos repasses
previdenciários devidos pelo Estado ao IPSM, no perlodo compreendido entre 1995 e
1998; b) verificar a validade do acordo em questionamento, examinanda suas
conseqUências;

5	 c) detectar Os problemas administrativos, gerenciais e estruturais do Instituto;
d) apresentar sugestoes e medidas legais que visem a democratizar e modernizar o

5	 IPSM, para adequá-lo as suas necessidades institucionais.
II - Composicao da CPI
Membros efetivos: Deputados AntOnio Roberto, Cristiano Canédo, Cabo Morais,

.	 Glycon Terra Pinto, Joäo Paulo, Márcio Kangussu e Sargento Rodrigues. Suplentes:
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Arlen Santiago, Doutor Viana, Elmo Braz,

.	 Dalmo Ribeiro Silva, Joäo Leite e Eduardo Daladier.
Na reunião de 10/8/99, foram eleitos, para Presidente, o Deputado AntOnio Roberto

5	 e, para Vice-Presidente, a Deputado Cristiano Canédo, e foi designado como
relator o Deputado Cabo Morais.

S	 III - História do
.	 Em 1903, alguns Sargentos preocupados corn a situacão dos militares da PI'114G, ate

então desprovidos de assistência previdenciária, decidiram criar uma instituicâo
.	 de amparo as suas familias, corn o intuito de reduzir a aflitiva situacão das

viüvas e filhos de policiais falecidos. Esse objetivo concretizou-se por meio da

•	
Lei n o 565, de 19/9/11, que instituiu a Caixa Beneficente da Forca ROblica do
Estado de Minas Gerais.
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	 Devida a relevância desse instituto, o Estado reconheceu que deveria participar
corn a sua parcela de contribuicao. Dessa forma, em 1934, determinou a

5	 transferéncia de 300.000 contos de réis, em 12 parcelas de 25.000 cantos de réis,

S	
a Caixa Beneficente.
Todavia, em 1946, em virtude das dificuldades de caixa, essa contribuicao foi

5	 suspensa, e a Estado passou a complementar apenas 0 que faltasse para a pagamento
da folha de pensOes. Corn a Lei no 7.290, de 1978, superada a dificuldade

S
S
S
S
S
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-' .financeira, o Estado voltou a auxiliar na rnanutencào do órgão previdenciário corn
50% do valor das mensalidades pagas pelos próprios segurados. Outra mudanga
importante consistiu na transforrnacao da Caixa Beneficente em autarquia.Ern sua
evolucao histórica, vale registrar que, em 28/12/90, a Lei no 10.366 criou o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, sucessor da Caixa Beneficente, dando-lhe feicao definitiva segundo os
conceitos de seguridade social implantados pela Constituicão da Repüblica de 1988
e pela Carta Estadual de 1989. No dia 19/9/99, quando da comemoracâo dos 80 anos
de existéncia do IPSM, o Governador Itarnar Franco, referindo-se Aquele Instituto,
disse corn peculiar propriedade qua, "segurarnente, trata-se de urn dos mais
eficientes órgaos previdenciários estatais, e näo seria necessário muito esforco
para dernonstrar isso, porquanto tai assertiva é rotineiramente manifestada por
todos Os usuários do sistema". A grandeza do IPSM e o seu major patrimônio
consistern em atender hoje mais de 183 mil pessoas, entre Os militares da ativa,
os inativos e as pensionistas corn seus respectivos dependentes.
Entre os inmeros beneficios prestados pelo Instituto, destacam-se a pensâo
legada por morte do segurado, a assistência médica, hospitalar e dentária e o
empréstimo habitacional. Finalmente, contando hoje corn 8.824 pensionistas, o IPSM
é sustentado pelas contribuicoes dos segurados e do Estado (patronais) e tern na
sua estrutura administrativa cerca de 95 servidores ocupantes de cargos efetivos
e comissionados.
IV - Análise dos fatos A diretoria do IPSM celebrou, em 18/12/98 - portanto,
perto do término do mandato do Governador Eduardo Azeredo -, o Termo de
Negociacão da Divida corn o Estado de Minas Gerais, cujos signatários se acharn
acima mencionados. Vencida e näo paga a primeira parcela era 30/3/99, o Governo do
Sr. Itamar Franco apresentou ao IPSM o Termo Aditivo ao aludido acordo, por meio
do qual se pretende prorrogar o inicio de sua vigência para 30/3/2000. A farta
documentacao e os depoimentos que instruern este inquérito dernonstram, de forma
inequivoca, que o nao-repasse das contribuicoes sociais, bern como o acordo e seu
termo aditivo, nas bases propostas, prejudicarn o Instituto. Seja porque a
inadimplência do Estado causou o esgotamento do fundo de reserva do IPSM, seja
porque o valor estipulado foi desprovido da necessária correcao monetária. Alérn
disso, o acordo foi celebrado a revelia do Conselho Administrativo do IPSM,
ilegalmente alijado da negociação. Esses fatos vierarn a püblico quando o Cel. PM
Mauro Ldcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, a pedido do Governador Itamar
Franco, ambos preocupados corn a situacão do IPSM, solicitararn ao Cel. PM Mamede
Campanha de Souza, atual Diretor-Geral do Instituto, que se manifestasse sobre o
Termo Aditivo, a firn de solucionar o impasse. 0 Diretor-Geral, por sua vez,
informou-lhes que, ernbora o mencionado Termo de Negociacâo da Divida tenha sido
celebrado por autoridades competentes - ocupantes, a época, dos cargos de
Secretário da Fazenda e Diretor-Geral do IPSM -, ele é desprovido do "ad
referendum" do Conseiho Adrninistrativo do IPSM, colegiado que, segundo estabelece
o art. 5 0 , I e III, da Lei n o 11.406, de 28/1/94, tern competência para participar
da negociacâo. Submetido a exame quando da apresentagào do "Relatório Anual de
Desempenho da Diretoria do IPSM", o Conselho Administrativo deixou de aprovar o
acordo nos termos financeiros era que fora estabelecido e recomendou, através da
Deliberacao no 2, de 24/3/99, que se promovesse auditoria operacional relativa è.
negociagâo da divida do Estado para corn o Instituto, ern especial quanto a
legalidade, A adequacao e a exequibilidade do mencionado documento.A auditoria
técnica realizada pela Secretaria da Fazenda examinou detaihadamente a composicao
numérica da divida e, entre outros aspectos, concluiu: "0 IPSM foi prejudicado
por nâo possuir usia legislacao especifica quanto a correcào monetária dos valores
devidos pelo Estado ao Instituto, que deviam ser corrigidos no m jnimo pela UFIR,
qua elevaria a divida para R$ 500.299.920 , 77 (valores de abril de 1999). Além
disso, foi desconsiderado qualquer pagamento de multa pela mora ou juros. Caso,
por exemplo, os recursos devidos fossem aplicados no FIF, investimento financeiro
que paga usia das menores taxas de juros do mercado, o rnontante final da divida
ate 31/12/98 alcancaria o valor de R$737.037.422,56 (valores de abril de 1999)".
Conforme reconhecido pela auditoria da própria Secretaria da Fazenda, o
levantamento numérico era que se baseara o acordo, por referir-se apenas ao valor
histórico da divida, sern promover nenhuma atualizacao, prejudicou o IPSM,
impossibilitando-ihe incorporar ê. reserva de beneficios o rendimento decorrente
de sua aplicacao. Nos termos da Lei no 11.406, de 1994 (art. 20, incisos VIII e
IX), oonstituem receita do IPSM "a aplicacao de sua receita" e "a aplicaçao e a
adxftinistraçäo de sua reserva de beneflcios concedidos e a conceder".
Por esses motivos, nào foi possivel referendar, quanto aos valores numéricos
levantados, o mencionado acordo, cuja legalidade 6 duvidosa, usia vez que nâo 6
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Spossivel ao administrador renunciar créditos da instituicäo a receita, sern a
.	 prévia e especifica autorizacào legal.

Ademais, no que se refere aos argumentos do Sr. Secretário da Fazenda, forcado
pela insuficiência de recurso financeiro para cumprir o acordo celebrado, 0
Instituto manifestou boa-vontade quanto a aceitacão dos termos desde que, pelo
merios, se corrigisse a sua irregularidade original, o que seria possivel corn a

.	 atualizagâo da divida, segundo a perspectiva apontada pela Superintendência
Central de Auditoria Operacional da Secretaria da Fazenda, e se editasse lei

. autorizativa, a exemplo da Lei no 12.992, de 30/7/98, que dispôe sobre a
negociacào da divida dos municipios e do Estado corn o IPSEMG. Ao final do
trabalho desta Comissào, será elaborada minuta do projeto de lei autorizativa,
possibilitando-se a renegociacao do débito. Assim, no entender da atual

5	 Diretoria-Geral do IPSM, a fixacao do valor da divida durante o periodo a que se
refere o "Termo de Negociacao", a aditar, corresponde a R$737.037.422,56,5	 conforme indicado pela auditoria da Secretaria da

.	 Dessa forma, pugna-se pelo acréscimo ao valor atualizado de R$41.605.575,64,
correspondente ao débito acurnulado do Tesouro corn o IPSM, relativo a contribuicao

.	 patronal de fevereiro a junho de 1999, tendo em vista a variacâo do FIF-MG, que é
urn dos menores indices legais.

• 0 valor global da divida estabelecido em R$778.642.998,20, mais correcào das
parcelas vincendas corn base na variacao da UFIR, acrescidas de juros de 6% ao
ano, corno, alias, já prevê o acordo original, deve ser majorado. Ademais, em seu
depoimento, ern 9/12/99, o Sr. José Augusto Trópia Reis, atual Secretário da

5	 Fazenda, informou a esta Comissão que a divida do Estado corn o IPSM pode chegar a
. R$1.000.000.000,00. Segundo essa autoridade, o Estado transferiu toda a

contribuicao dos segurados, mas reteve R$41.214.000,00 da contribuicao patronal.
Ate abril de 1996, a Estado deixou de repassar a contribuicão patronal, mas
repassou toda a dos segurados. A partir de maio de 1996, ate dezembro desse ano,
e durante o ano de 1997, ate julho de 1998, as retencöes do Tesouro atingirarn
tanto a parte patronal quanto a dos contribuintes. Ern 1999, o Estado repassou
toda a parte dos contribuintes e cerca de 40% da parte patronal devida. No total,

.	 Segundo ainda a Secretário Trópia Reis, foram retidos pelo Estado, ern 1995,
R$41.000.000,00	 da	 contribuicao	 patronal.	 Em	 1996,	 R$91.000.000,00	 da

I	
contribuicao patronal e R$26.000.000,00 dos contribuintes. A retencâo continuou
em 1997, sendo R$104.000.000,00 da contribuicao patronal e R$41.000.000,00 dos

• segurados. Ern 1998, o valor chegou a R$112.700.000,00 e R$26.000.000,00. 0
secretário disse ainda que em 1999 nào houve retencào dos segurados, mas 60% da
parte patronal foram retidos. Nos anos de 1997 e 1998 tambérn foram retidos alguns

.	 valores referentes a reserva técnica - cerca de R$5.000.000,00 e R$10.000.000,00,
respectivamente.

.	 Por derradeiro, o Secretário informou que a Secretaria da Fazenda está estudando
a reformulacao da proposta, a ser definida por projeto de lei, em conjunto corn a
diretoria do IPSM, visanda a reescalonar a pagarnento dos recursos devidos por urn
periodo mais longo.
A danosa consequência da retencâo feita pelo Estado implicou a cessacaa de
formacao das reservas previstas no Plano Atuarial do IPSM, aprovado pelo Decreto
no 32.609, de 11/3/91, que erarn destinadas a prover o pagamento dos beneficios e

.	 servigos a cargo da autarquia. Resultou, ainda, a inadimplência do Estado no
cancelamento de alguns convênios medicos, na exaustâo da reserva técnica e,

.	 sobretudo, na preocupacâo que aflige nAo so os gestores do IPSM, como tarnbérn os
seus beneficiários.
E irnportante salientar, a guisa de esclarecimento, que a Uniâo do Pessoal da
Policia Militar - UPPM -, entidade de represeritacâa da classe, inconformada corn a
situagao, propOs contra o Estado de Minas Gerais acâo civil pdblica tendo por

.	 objeto a divida do Estado para corn o IPSM e o acordo para a sua quitacão,
celebrado por meio do "Termo de Negociacâo de Divida Conibinado corn Outros Pactos

S	
Adjetos". A demanda está em curso na 3a Vara da Fazenda Estadual, Processo no
24.98.050.503 - 6.
Em siritese, são esses os fatos. V - Aspectos fundamentais da questão
Trés aspectos fundarnentais foram analisados corn profundidade por esta CPI:
a) a retencao das contribuicoes previdenciárias (patronal e descontos dos
contribuintes) devidas pelo Estado ao IPSM;
b) o comportamento dos gestores do IPSM, em face da inadimplencia do Estado; c) a

S	
situacao estrutural e funcional do IPSM diante da legislacao vigente.
A - Da retencâo das contribuicoes previdenciárias
Uma questao precisa ser logo dirimida. A contribuiçao previdenciária tem natureza
juridica tributária?

S
I

•
•
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A Sra. Mizabel Abreu Machado Derzi afirma que as contribuicöes previdenciárias
são tributos, segundo a sua natureza jurIdica. 0 seu magistério está expresso nas
Notas de Atualizacao corn que se deu a lume a 7a. edigao do clássico "Limitacôes
Constitucionais ao Poder de Tributar", do saudoso mestre Aliomar Baleeiro.
Nesse sentido preleciona a conceituada professora, atualmente Procuradora-Geral
do Estado:
"A Constituicão de 1988 afastou, irrefutavelmente, a discussâo sobre o caráter
tributãrio das contribuicOes parafiscais. A tese sempre foi defendida por Aliomar
Baleiro, e mais uma vez, encontrou consagracao indiscutivel no atual sistema
tributãrio brasileiro.
0 art. 149 da Constituicao, inserido no capitulo do Sistema Tributário Nacional,
confere a Uniào, corn exciusividade, a competencia para criar contribuigôes
sociais, contribuicoes de intervencão no dominic econôxnico, contribuicoes
instituidas no interesse de categorias profissionais ou econômicas. No parágrafo
inico desse artigo, a Constituicâo confere ainda a Estados, Distrito Federal e
municipios a competência para instituir contribuigoes destinadas a custear o
sistema de previdência e assistência social de zeus servidores e no interesse
desses servidores" (Aliomar Baleeiro: "Limitacoes Constitucionais ao Poder de
Tributar", 7' ed. Forense, Rio, 1997, p. 592).
Não havendo düvida sobre a natureza tributária da contribuicao previdenciária, o
tratarnento da matéria fica naturalmente esciarecido: a contribuicao sera tratada
nos termos do Código Tributário Nacional e, conseqUentemente, pela Legislacao
Tributária. Nesse sentido, ainda sob a regime constitucienal anterior, já
ensinava o Ministro Carlos Mario Velleso, atual Presidente do Supremo Tribunal
Federal. E do seu veto no MS 97.7779-DF2: "Relembre-se, todavia, para evitar
dñvida, que a divisão tripartite do tributo nas espécies imposto, taxa e
contribuicao nâo autoriza a afirmativa no sentido de que estas ültimas, sob a
denominacao parafiscais, teriam sistema fiscal autônomo. Não e nào. As
contribuigoes, como espécie tributária, estão sujeitas as regras tributãrias
inscritas na Censtituicâo e no Código Tributário Nacional".
A Sra. Mizabel Derzi, citada na CPI dos Fundos do Estado, recentemente concluida
por esta Assembléia Legislativa, assim se manifestou: "Nào existe entre os
administradores püblicos o pensamento de que, mesme tendo havido a centralizacae
das contas, Os gastos possarn ser feitos per livre discriminagao do administrador
püblico. Quando ha insuficiência de recursos, temos de examinar quais são as
despesas obrigatórias e, entre elas, quais estâo, a luz da Constituicão,
necessariamente a frente das demais. Elas são preferenciais a quaisquer outras,
porque é case de intervencão da União nos Estados, a luz do art. 34 da
Constituicâo Federal de 1988. No Direito Penal, existe a art. 315, que estabelece
ser crime dar as verbas ou rendas piblicas aplicacao diversa daquela estabelecida
em lei. Segundo o art. 10, incise XI, da Lei n° 8.419, de 1992, é ato de
improbidade adrainistrativa liberar verba pUblica sem a estrita observância das
normas pertinentes, ou influir, de qualquer forma, para sua aplicacao irregular.
Para esse crime, o Código Penal prevê a detencae de um a trés meses mais multa. A
lei de imprebidade administrativa preve a afastarnento do cargo, multas e
inelegibilidade para cargos pdblicos durante oito anos".
Per sua vez, em 1991, 0 Sr. Márcio Garcia Vilela, quando Procurader-Geral do
Estado, emitiu o seguinte parecer sobre 0 caixa dnico do Estade: "As contas,
mesmo de determinados fundos, podem ser centralizadas em urn caixa Qnico corn o
objetivo de dar ao administrador urn controle maior dos gastos e das contas. Mas é
dare que ali se sugere que subcontas sejarn abertas e que a aplicacao de recursos
tern que obedecer, religiosamente, as normas legais e constitucionais. Esse
parecer nâo auteriza gasto indiscriminado e despesa escolhida arbitrariamente
pele adminis trader".
Também e Sr. Jeâo Heraldo Lima, na CPI dos Fundos, assini se pronunciou: "0 Estado
deixou de ter e caixa ünico para ter a conta iinica, preservande-se, no entante, e
registro contábil individualizado da titularidade de cada centa ou subcenta, de
forma a ser realizado o adequado lancarnento contábil e crédito de cada uma delas.
Seria desvio, se estivéssemos desrespeitando o orgamento, o lancarnento centãbil e
procedende a lancamentos contábeis diferentes. Então, nesse sentido, não estarnos
falando de desvio, mas de retencào temporária de recursos, para es quais ha urn
registro contábil individualizado da titularidade de cada conta. A aprovacao
orcamentaria está lá. Ela vai ter que ser curnprida em algurn memento, havendo ou
nào disponibilidade. A disponibilidade de recursos, na sistemãtica do caixa
iu-iico, atende ao mesmo principio do orcamento. 0 orcarnente é autorizativo.
Dessa forma, as receitas vinculadas podem ser remanejadas pelo administrador
püblico desde que 0 interessado não seja prejudicado. Entretanto, as



transferências constitucionais são expressamente excluIdas da conta ünica do
.	 Tesouro, consoante o disposto no art. 160 da Constituicão Federal".

Como ponto negativo e bastante preocupante, ha de se registrar a inclusão, no
sistema de conta ünica, de recursos destinados ao IPSM, em total desrespeito ao
que determina a legislacao vigente. Essa prática possibilitou fosse dada aos
recursos do Instituto destinacao diversa daquela definida em lei, causando-ihe

.	 prejuizos. Fazendo-se necessária a urgente revisAo do sistema de conta dnica,
implantado no Estado, para evitar que sejam nela lancados recursos financeiros

. com destinacao vinculada em lei, foi sancionada a Lei no 13.404, de 15/12/99, que
estabelece a competência dos institutos de previdência estaduais para arrecadar e
aplicar contribuicoes sociais. De piano, é ponto pacifico que a Corlstituicao
Federal de 1988 resolveu de vez a veiha celeuma sobre a natureza das
contribuicoes sociais: estas são tributos, sujeitas ao regime tributário vigente
em face das disposicaes especIficas insertas no texto constitucional. Outra não é
a afirmacao do Prof. Ives Gandra da Silva Martins ("Sistema Tributário na

.	 Constituicao de 1988". São Paulo: Saraiva, 1989, p. 114-115): "A grande novidade
é o encerramento definitivo da poiemica criada com a Emenda Constitucional no

O 
8/77. Por aquela emenda foram criadas contribuicoes sociais no eienco do processo
legisiativo (art. 43, X) e reduzido o eienco enunciado no § 2°, I, do art. 21 da
Emenda Constitucional no 1/69. A matéria fica definitivamente solucionada com a
novo texto, visto que as trés espécies foram aibergadas pelo sistema e na Secão
dedicada aos princIpios gerais".
Na mesma obra, p. 123, o ilustre autor conclui: "As contribuicoes sociais,
portanto, têm natureza tributária e não se encontram mais na parafiscalidade,

.	 isto é, a margeiu do sistema, mas a ele agregadas".
0 ilustre jurista Sacha Calmon Navarro Coelho ("Comentários a Constituicào de
1988 - Sistema Tributário". Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 167), no capitulo
em que trata do regime juridico das contribuicoes sociais, elide qualquer düvida
acerca de como as consideram os juristas de tomo. Veja-se, "in litteris":
"Quanto a submissão as normas gerais de Direito Tributário, todas elas se

S submetem ao regime codificado sem exceçâo, a teor da remissão do art. 149 ao art.
.	 146, III, da CF. Tributos são regidos pelo Código Tr±butário".

Corrobora esse entendimento o Supremo Tribunal Federal, reafirmando (vide RE
.	 138.284-8 / CE, fls. 455) que, no regime da Constituicão Federal de 1988, todas

as contribuigoes, sem excecão, sujeitam-se a lei complementar de normas gerais,
S	 assim ao CTN (art. 145, III, "ex vi" do disposto no art. 149).

As contribuicoes sociais tern, pois, caráter tributãrio. 0 eminente Ministro
Carlos Mario Velioso, Relator do RE n o . 138284-8, proferiu voto, acatado

.	 unanimemente, no qual, a certa altura, assevera:
"Sustento que constituem essas contribuicoes uma espécie própria de tributo ao

. lado dos impostos e das taxas, na linha, alias, da licão de Rubens Gomes de Souza
(Natureza tributária da contribuicão do FGTS. RDA 112/27. RDP 17/305). Quer
dizer, as contribuicoes nao são somente as de meihoria. Estas são urna espécie do
gênero contribuicão; ou usia subespécie da espécie contribuicão"(fls. 451-452).
Não cabe aqui, no plano do exame cientifico da lei, discutir acerca das
dificuldades de caixa decorrentes do sisterna de seguridade social no Brasil, tudo

S levando ao risco e ao ponto de desvaler ou empanar a seguranca do cidadão, isto
.	 é, o objetivo primacial da Carta poiitica. Não cabe fazer uso das bem lancadas

palavras de Celso Ant6nio Bandeira de Mello sobre a arte de interpretar, ocasião
.	 em que disse rião ser possivel "inserir na regra de direito o próprio juIzo - por

mais sensato que seja - sobre a finalidade que conviria fosse por ela

S perseguida". Seria admitir no Direito que os fins justificam os meios, ou que 0
tributo passa a ser constitucional na medida em que o produto de sua arrecadacâo
se destine a fins socialmente louváveis. Não é este o raciocinio que deve

O	
conduzir a exame da nova contribuicão social sob enforque, a vista de sua
irremediávei inconstitucionalidade.

.	 9 - 0 comportamento dos gestores do IPSM diante da inadimplencia previdenciãria
do Estado

5	 Esta Cornissão constatou que os gestores do IPSM, em relação a inadimplencia do
Estado para com o Instituto, agiram cada quai a seu modo, de forma compatIvel, em
proi da minimizacão do problema. A reiterada formalizacão de documentos e
contatos pessoais com as autoridades do Governo propugnando pelo repasse irnediato

S das contribuicoes sociais, bern coma a manifestacão de suas preocupacöes para corn
.	 0 futuro do Instituto, são bern evidenciadas.

DaI questionar-se: tais medidas adotadas pelos gestores do IPSM foram as mais

5	 apropriadas	 naquele momento e	 são	 suficientes para isentá-los	 da
responsabilizacão? Para responder com isencão a essa pergunta, faz-se necessário

S

S

9



ter em vista os seguintes fatos : a) A legislacao que rege o Instituto afeta o
seu gerericiamento devido a natureza juridica dos cargos, na sua maioria, de
confiança do Governador do Estado. Por isso, ainda que prevaleca a independência
do nomeado diante da execucâo dos atos administrativos, persiste o dever de
lealdade, que, muitas vezes, o constrange em face das decisôes polIticas emanadas
do Chefe do Executivo.
b) A medida judicial, conforme foi analisada pelo jurista Sacha Calmon, em
documento anexado a este processo, ainda que figurasse coma importante instância,
nern sempre é a mais recomendável, principalmente quando ainda se vislumbra, como
no caso do IPSM, a possibilidade de acordo pelas vias amistosas, como forma de se
evitar o moroso recebimento do crédito por via de precatório. Ademais, a Uniâo do
Pessoal da Policia Militar já havia proposto a Acao Civil Püblica contra o
Estado, ora suspensa "sine die". Portanto, quern é o responsável pela
inadimplência? Quem tem a obrigacao de pagar ou quem tern o direito de receber? No
case do IPSM, nao ha düvida. Quem tern o dever de pagar, e nao o faz, é o
responsável, principalmente quando o credor demonstra, de forma insofismável, que
envidou esforcos para constituir em mora o devedor, come o fizerarn os gestores do
IPSM, visando ao recebimento do crédito previdenciário.
Ademais, em inspecào realizada pelo Tribunal de Contas no IPSM, ficou constatado
que a direcao daquele Instituto recorrera aos Secretários da Fazenda e do
Planejarnento e Coordenacao Geral, demons trando- lhe s o crédito existente junto ao
Tesouro Estadual e a situacào critica imposta ao Instituto devido a
inadimplencia.
Pelos oficios DG/GAB/Doc. n°s 362/96, 131/97 e 132/97, o Sr. Diretor-Geral
promove gestôes de cobrancas do débito fazendário e solicita providencias
governarnentais para elidir a divida.
Por sua vez, o ex-Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais, Cel.
Nelson Fernando Cordeiro, dirigiu o Oficio n° 63.271 CG/96 ao Secretário do
Planejarnento e Coordenaçao Geral, a época a Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia
Neto, também buscando solucionar o problema do Instituto.
0 signatário defende a manutencào do IPSM como entidade necessária i protecão
previdenciária e de assistência a saüde aos servidores militares - policial
rnilitar e bonibeiro mulitar - que exercem funcoes diferenciadas dos demais
funcionários püblicos. Chega a mencionar que foi convocado a participar de urna
reuniâo no dia 21/11/96, na Secretaria de Administragao, a qual nâo logrou êxito,
concluindo: "Sentimos que as conseqUências das idéias em discussâo seriarn a de
acabar com a reserva técnica e a reducao de beneficios e servicos. Muito embora a
Dr. Marcos Pestana tenha dito que nâo se busca reduzir a excelência dos
beneficios e servicos, não ha como isso deixar de acontecer, se houver reducao da
receita".
Conforme o Of lcio n° 369/97 - DF/GAB/S, docurnento recebido em 4/9/97, do Diretor
de Financas do IPSM, Cel. José Antonio de Lacerda Faria, foi informado ao
Tribunal de Contas que "não foi mantido nenhum entendimento entre 0 IPSM e a
Secretaria da Fazenda, relativarnente a forma de se fazerem os repasses das
contribuicoes da patronal e do segurado, em atraso desde agosto/95 e marco/96,
respectivamente".
E importante frisar que, indo além do simples inconformismo devido a
intransigOncia do Governo, que nâo repassava ao Instituto as contribuicoes
previdenciárias, o Cel. José AntOnio de Lacerda Faria renunciou ao cargo de
Diretor-Geral do IPSM.
Ademais, o rompimento de alguns convênios celebrados entre o IPSM e diversos
prestadores de servicos ocorreu contra a vontade dos adininistradores do
Instituto: estes nâo tinham os recursos necessários ao custeio, pdrque o Estado
nâo repassava a verba mensal. Excecào, porém, deve ser feita em relacao as
autoridades que assinararn o termo de acordo. Se, de urn lado, esse documento tern
grande valia para o IPSM, porque nele o Estado reconhece expressaxnente a seu
débito, por outro, esse fato não é suficiente para expurgar do contrato os vicios
que a macularn. Nào se trata, pois, de vicio formal do acordo - assim entendidos a
"quantum", as condicOes de pagarnento e o prazo -, pois é sanável. 0 que se
discute, porém, é o vIcio substancial do qual originou o acordo. 0 nào-repasse
das contribuicOes sociais devidas pelo Estado ao IPSM é de natureza tributária.
Como tais, sao previstas em lei especifica. Por esse motivo, preferiam a qualquer
outro comprornisso, não podendo ser desviadas para outra finalidade.
Dal, a anuência do ex-Comandante-Geral da PM ao termo de acordo implica sua
adesâo a polItica governamental. Ademais, sendo ele o Presidente nato do Conselho
Adndnistrativo, não apresentou o contrato ao referido órgào ao qual compete
referendar acordo dessa natureza, tendo, assim, infringido a norma legal que rege



O Instituto.
Cons equentemente, os contratantes ignorararn os principios básicos aos quais a
adininistracao pib1ica deve obediência: os da legalidade, da moralidade e da
publicidade, previstos no art. 37 da Constituicão Federal, e ao preceituado no
art. 73 da Carta Estadual, "in verbis": "A sociedade tern direito a Governo
honesto, obediente a lei e eficaz".
A burla desses preceitos torna-se evidente, pois, se o acordo foi excelente
negócio para as partes, conforrne afirmara o ex-Secretário da Fazenda, em seu
depoimento, por que a sua celebracao ocorreu somente em 18/12/98, ültimos dias
daquele Governo que sabia da existência do débito desde 1995, a despeito dos
reiterados expedientes do IPSM? Se, de fato, foi tao born para as partes, por que
o Conselho Adiministrativo daquele Instituto foi alij ado da negociacao, so tomando
conhecirnento dela depois da posse do Governo atual?
Na verdade, o acordo, alérn de não se revestir, para a sua validade, das
exigencias dos citados dispositivos constitucionais, foi assinado nos ültimos
dias do mandato de urn Governo que acabara de perder as eleicoes e, temeroso de
sofrer desgaste politico antes do pleito, preferiu não enfrentar o problerna,
deixando-o para o sucessor.
Nào menos infeliz foi o então Procurador-Geral do Estado, que tainbérn assinou 0

acordo; ao ser inquirido, sequer soube informar as condiçoes elementares daquele
contrato, tendo creditado a sua assessoria a responsabilidade por sua elaboracão.
C - A situacâo funcional e gerencial do IPSM em face da legislacao vigente
Verificando a legislacao que rege 0 IPSM, principalmente a Lei no 11.406, de
1994, observa-se, sern esforco, a necessidade de modificá-la para adequá-lo as
suas finalidades institucionais e impedir que os fatos ensej adores desta CPI se
repi tarn.
De inIcio, urge desvincular o Instituto das excessivas arnarras governamentais,
outorgando-lhe competencia para arrecadar, aplicar e fiscalizar suas
contribuicoes sociais, sem prejuizo da cota patronal devida pelo Estado,
excluindo-as do caixa Unico do Estado, sernelhante ao ocorrido corn 0 IPSEMG.
Da mesma forma, a paridade dos diversos representantes dos contribuintes e
pensionistas nos Orgâos do Instituto e medida salutar, ha muito reivindicada, uma
vez qua, atualmente, apenas os oficiais são nomeados pelo Governador para
integrar a diregao do IPSM.
Por asses motivos, ao final deste relatório, esta Comissão apresentarã projeto de
lei visando ao aprirnorarnento do Instituto.
VI - Aspectos Juridicos
o IPSMé urna autarquia estadual vinculada a Policia Militar, sendo regida pela
Lei no 10.366, de 28/12/90, corn as alteragoes trazidas pela Lei n o 11.406, de
28/1/94.
o Instituto tern sede e foro nesta Capital, é uma entidade autárquica corn
autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade a prestagão
previdenciária - beneficios e servicos - a seus beneficiários, como previsto na
Lei no 10.366, de 1990.
São segiirados do IPSM:
I - em caráter compulsOrio:
a) a inilitar da ativa, o da reserva remunerada e o reformado, exceto 0 Juiz
Militar do Tribunal de Justica Militar do Estado;
b) 0 servidor civil da PolIcia Militar alcancado pela Lei no 7.982, de 10/7/81,
impedido de inscrigão junto ao IPSEMG;
c) o servidor civil do sistema de ensino da Policia Militar, referido no
parãgrafo ünico do art. 2 0 da Lei no 7.982, de 10/7/81;
II - em caráter facultativo:
a) - o servidor que deixar de ser contribuinte compulsório e manifestar a sua
opcão, dentro de 60 dias, em manter o vinculo previdenciário.
o custeio dos beneficios e servicos previstos na lei deve ser mantido por meio de
contribuigoes dos segurados a do Estado, fixadas em percentuais do estipêndio de
contribuicao, observadas as disposigoes dos § 6 0 e 7 0 do art. 24 da Constituicão
do Estado.
Conforme dispoe o art. 10 da Lei no 11.406, de 1994, constituem receitas do IPSM:
I - a contribuicão dos segurados;
II - a contribuicao do Estado;
III - o auxilio financeiro de qualquer origem;
IV - a receita decorrente de contratos, convênio ou acordos relativos a
consecucão de suas finalidades;
V - as dotacOes orcarnentárias e os saldos do exercicio anterior;
VI - a transferência de recursos do Tesouro Estadual;



VII - as rendas resultantes de suas atividades e do uso ou da cessão de suas
instalacoes e de bens móveis, bern como da locacao de bens imóveis;
VIII - a apiicacao de sua receita;
IX - a aplicacao e a administraçao de sua reserva de beneficios concedidos e a
conceder.
o art. 4° e seguintes da Lei n o 11.406, de 1994, determinam a estrutura orgânica
do Instituto, a cornposicão e a competência dos órgãos de nivel superior. Em
linhas gerais, a autarquia é conduzida por urn Conselho Administrativo, órgào
colegiado composto de nove menibros efetivos, sendo o Comandante-Geral da Policia
Militar o seu Presidente nato, responsável pelas politicas e pelo direcionamento
geral, e por uma Diretoria-Geral, órgão de direcao superior, auxiliada por três
diretorias, assessorias e divisöes, a qual compete administrar e representar o
Instituto. A luz dos arts. 6 0 e 8 0 da Lei no 11.406, de 1994, compete ao
Governador do Estado a designacao dos membros do Conselho Administrativo, dentre
os segurados do IPSM, para mandate de dois anos, e a nomeacâo dos mernbros da
diretoria, dentre oficiais superiores da Policia Militar de Minas Gerais, para
mandato de três anos, permitida a reconducào em ambos os cases.
Segundo o art. 16 da Lei no 11.406, de 1994, Os servidores do IPSM se enquadrarn
no regime juridico ünico referido no parágrafo ünico do art. 10 da Lei no 10.254,
de 20/7/90.
Segundo os arts. 12, 13 e 15 da Lei no 11.406, de 1994, a autarquia tern o
exercicio financeiro coincidente corn o ano civil, seu orcarnento anual contém
todas as receitas, despesas e investimentos dispostos em programas, devendo
prestar contas anualrnente ao egrégio Tribunal de Contas.
E importante frisar que as instituicôes previdenciárias são entidades que
assumem, relativamente a seus beneficiários - segurados e dependentes -,
compromissos econômico-financeiros expressivos, que perdurarn em longo prazo, os
quais hâo de ser resgatados no presente e no futuro, sendo impossivel identificar
corn precisão o volume financeiro e o tempo de duracao de tais encargos.
0 Piano Atuarial do IPSM, elaborado em 1990, foi aprovado pelo Decreto no 32.609,
de 11/3/91, dispositivo que trouxe a fixacao do percentual de contribuicao
patronal de 20%.
Aquela época, a quota previdenciária atribuida aos segurados era de 10%, sendo
hoje de 8% por forca da Lei n o 12.565, de 7/7/97, que alterou a Lei n o 10.366, de
1990, mantida a parcela do empregador em 20%, conforme o Decreto no 32.609, de
11/3/91, em consonância corn o art. 4 0 , § 1°, inciso II, da Lei no 10.366, de
28/12/90, corn as alteracoes trazidas pela Lei no 12.565, de 1997.
Para realizar os servicos e os beneficios que ihe são peculiares corno instituição
previdenciária, o IPSN necessita contar corn sua receita de contribuicao, em
volume de recursos que veIn de seus segurados por meio de descontos nos
vencirnentos/proventos ou recolhirnentos diretos, e devidos pelo Estado em sua
condicao de empregador. Conforme foi verificado pelo Tribunal de Contas, os
recursos provenientes de contribuicoes previdenciárias decorrentes de
contribuicoes de segurados, já descontados de seus pagamentos, não foram
repassados ao IPSM pelo Tesouro do Estado desde rnarco de 1996. Da mesma forma, a
contribuicao patronal näo foi paga ao Institute desde agosto de 1995. E
irnportante ressaltar que o IPSM necessita, prementernente, contar corn os repasses
dos recursos provenientes de suas receitas, sob pena do comprornetimento de sua
reserva técnica, como de fato ocorreu.
Por ser esciarecedora, vale transcrever a rnanifestacão do Tribunal de Contas,
quando de sua inspecão no IPSM: "Dessa forma, entendemos que os repasses de
recursos do Estado ao IPSM referentes a contribuicao de seus filiados e o
pagarnento da quota patronal nao deverão sofrer atraso, não devendo, também, ser
afetados pela centralizacao de recursos advinda da unidade de tesouraria prevista
na Lei no 4.320, de 17/3/64. E oportuno lembrar que a Constituicão Federal, em
seu art. 165, § 5°, prevé a existência de urn orcamento especifico destinado a
seguridade social, e em seu art. 195, § 2 0 , determina que a proposta de orcamento
da seguridade social será elaborada pelos órgãos responsáveis pela sadde,
previdencia e assistência social".
Ainda sobre a matéria em questão, para melhor elucidá-la, trazemos i colagão a
doutrina de Hely Lopes Meirelles: "Sendo as autarquias servicos püblicos
descentralizados, personalizados e autônomos, nâo se acham integradas na
estrutura orgãnica do Executivo, nem hierarquizadas a qualquer chefia, mas tao-
somente vinculadas a adiministração direta, compondo, separadamente, a
administracao indireta do Estado corn outras entidades auténomas (ernpresas
püblicas e sociedade de economia rnista). Por esse motivo, nào se sujeitam ao
controle hierarquico, mas sim a urn controle diverso, finalistico, visando



S
S unicamente mantê-las dentro de suas finalidades institucionais, enquadradas no
.	 piano global da administraçao a que se vincularn, e fiel as normas regulamentares.

E urn controle de orientacao e correcao superiores, so apreciando os atos internos

5	 e a conduta funcional de seus dirigentes em condicoes especialissimas,
autorizadas por lei" ("Direito Administrativo Brasileiro", p. 287)

5	 Do exposto, concluiu-se que 0 IPSM age por direito própriO e corn autoridade
püblica, na medida do "jus imperi" que lhe foi outorgado pela lei que o criou.5	 Sendo urn ente autOnomo, nao ha subordinacao hierárquica da autarquia para corn a

.	 entidade estatal a que pertence, porque, se isso ocorresse, anularia seu caráter
autárquico. Ha urna vinculacao A entidade-matriz, que, por isso, passa a exercer

5	 urn controle de legalidade, expresso no poder de correcao finalistica do servico
autárquico.
Isso significa que os bens e as receitas do IPSM nâo se confundem corn os bens e
as receitas da administracao direta a que se vincula, devendo ser por ele
exciusivamente geridos. Entretanto, a adrninistracao financeira do Instituto

.	 encontra-se integralmente vinculada ao caixa ünico do Tesouro do Estado. Esse
fato interfere negativamente no seu poder de auto- adiministracâo, uma vez que a

.	 Secretaria de Estado da Fazenda gerencia os recursos que lhe são destinados, cuja
finalidade é tâo-somente a de prestar assistência previdenciária aos seus

5	 associados.
As consideracoes acima reforcarn a necessidade de se criarem mecanismos legais

5	 para proporcionar ao IPSM a sua autogestão. Por isso, ao final deste trabalho,
esta Comissão apresentará projeto de lei nesse sentido, que espera seja aprovado5	 pelas autoridades competentes, a exemplo do ocorrido corn o

S	 Por derradeiro, chegou ao conhecimento desta CPI o Oficio no 10025/2000 SEC/3a
Câmara, assinado pelo Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Sylo da Silva

5	 Costa, encaminhando cOpia do Processo Adiministrativo no 604.677, decorrente de
inspecao realizada no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado

5	 de Minas Gerais - IPSM -, objetivando a apuracao de atraso no repasse de
destinados a essa entidade pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais, referente ao

5	 periodo de 1995 a agosto de 1997, cuja conclusào é a seguinte:
.

	

	 "1 - determinar que os valores devidos pelo Tesouro Estadual, err razão do nâo-
repasse, a tempo e modo, das contribuiçoes previdenciárias do IPSM, sejarn

.	 repassados a referida entidade, devidamente atualizados e acrescidos de juros
legais, a firn de reparar as perdas financeiras sofridas no perlodo de retencão

5 dos recursos, porquanto, de acordo corn as disposicOes do art. 35 da Lei no
10.366/90, as reservas e disponibilidades financeiras temporárias do IPSM serão
objeto de aplicacoes financeiras, observadas as condicoes de valorizacao,

S	 rentabilidade e seguranca,	 cumprindo esclarecer que as contribuicoes
previdenciárias destinadas ao IPSM, notadarnente aquelas oriundas dos segurados,

S	 nao podem integrar a atual forma de gestao de recursos financeiros utilizados
pelo Estado, que se convencionou chamar de "Caixa Unico" ou "Conta Unica", tendo

S
em vista tratar-se de receita vinculada a consecucão do objetivo do Instituto,
qual seja a prestacão previdenciária a seus beneficiários, por forca de lei,
sendo certo, ainda, que o atraso no repasse dos recursos, pelo Tribunal Estadual,
faz corn que a direcao do Instituto lance mao das disponibilidades financeiras

5	 para honrar os seus compromissos previdenciários, que se afiguram como a razão de

S	 sua própria existência, sern manter os necessários niveis de reservas técnicas, em
conformidade corn o atual piano atuarial, aprovado pelo Decreto no 32.609, de

S	 11/3/91;
2 - deixar de examinar a legalidade do Termo de Negociacào de Divida, ceiebrado

•	 em 18/12/98 e utilizado pelo ex-Secretãrio de Estado da Fazenda, Sr. João Heraldo
Lima, como prova de que a divida corn o IPSN não feria os textos legais e como

5	 reconhecimento da licitude dos atos do Governo, porquanto o citado Termo foi
.

	

	 firmado em periodo nao abrangido pela inspecão apreciada, razão peia qual o exame
desse Termo deverá ser feito no processo prOprio de prestacão de contas da

S	 autarquia, ou, ainda, no Processo no 614.955, que abrangeu a periodo de 1997 a
1999;
3 - representar aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo sobre a
irregularidade apurada, em observãncia ao disposto no inciso XVIII do art. 76 da

5 vigente Constituicão mineira, para que sejam tomadas as medidas para pOr termo ao
procedimento ilegal, uma vez que a dObito do Tesouro Estadual corn o Instituto
relativo ao periodo inspecionado ainda nao foi satisfeito e que a prática de nâo

S	 repassar integralmente as contribuicoes previdenciárias devidas ao IPSM está se
verificando também na atual gestào, a teor das informacOes prestadas pelo entào

S	 Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins;
4 - determinar a remessa dos autos ao Ministério Püblico, conforme requerido pelo

S
S
S
S
S
S



Procurador de Justiga (fl. 227);
5 - deixar de aplicar qualquer penalidade aos dirigentes do Instituto, coma
tarnbém ao ex-Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Joào Heraido Lima, usia vez que,
em reiacao aos primeiros, eles foram diligentes, solicitando providenciaz do
Governo Estadual para reguiarizacao do débito, e, quanto ao segundo, nao foi
evidenciada nem tipificada a ocorrência de deliberada má-f6 na retencao das
contribuigoes do IPSM, mas equivocado entendirnento da lei, pois o procedirnento se
transformou em praxe na administracao, conforme ficou patente no Processo no
443.918, no quai se examinou matéria idêntica a tratada nestes autos".
VII - Conclusão
1 - E evidente, sem düvida, a dificuidade enfrentada peio Governo no que concerne
ao dezequiiibrio das contas péblicas ocorrido no Pals, principairnente nos Estados
e municipios, corn a irnplantacao do Piano Real. A inflacao avassaladora no periodo
anterior camuflava os débitos pübiicos e absorvia os investimentos e as foihas
salariais nos diversos niveis da administragao pübiica. Os governantes do perlodo
pós-inflacionário que assumirarn zeus cargos depois da implantacao do Piano Real
se viram as voltas corn a escassez de recursos para manter o funcionamento da
emperrada estrutura administrativa püblica.
Nessas mesmas circunstâncias, quaiquer cidadào que deixa de cumprir suas
obrigacoes para corn o erário é impiedosamente cobrado e punido, pouco importando
se alegue faita de recursos financeiros para tanto.
A despeito desse fato, entendemos que a verba destinada a Previdéncia Social dos
Servidores da Policia Militar tasibém nào poderia ser retida e desviada para a
caixa ünico pelo Governo, sob pena de crime de responsabilidade, ainda mais que
tal situacào foi constantemente apontada pelos gestores do Instituto, cujos
documentos foram recorthecidos pelo credor e analisados peia Secretaria da Fazenda
e pelo Tribunal de Contas do Estado.
Assiin sendo, a Comissão, corn respaldo nas provas que instruern este processo,
acredita possuir elementos suficientes para sustentar a representacâo ao
Ministério Püblico a fim de que esse órgao, após acurada análise, oferega a
respectiva denéncia contra os signatários do Termo de Acordo da Divida do Estado
para corn a IPSM, assinado em 18/12/98, e demais assessores governamentais, todos
incursos no art. 315 do Código Penal (dar as verbas ou rendas püblicas aplicacao
diversa daquela estabelecida em lei), c/c o art. 10, inciso XI, da Lei no 8.429,
de 1992 (e ato de improbidade administrativa liberar verba piblica sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir, de qualquer forma, para a sua
aplicacao irregular). A medida se justifica porque, de fato, ocorreu retencâo
indevida das contribuicoes previdenciárias do IPSM, o que causou prejuizos a esse
órgão.
E importante frisar que a CPI discorda da conclusào a que chegou a egregio
Tribunal de Contas no processo de auditoria mencionado, que exclui da prática de
crime o Sr. Joào Heraldo Lima, ex-Secretário da Fazenda, ao argumento de que ele
näo agiu corn deliberada rná-f6, mas sirn interpretou equivocadamente a lei.
E principio cornezinho do direito a impossibilidade de se eximir da
responsabilidade alegando o desconhecimento da lei. Esse fato se agrava e vulnera
o estado de direito quando a ato é praticado pelo próprio Estado, principalmente
no caso em análise, que trata de autoridade governamental. Ademais, segundo
dispôe o art. 16 do Código Penal, a ignorância ou a errada compreensào da lei nâo
eximem de pena.
ye-se, pois, que a conclusâo do Tribunal de Contas é de cunho eminentemente
politico. Por isso, em face das provas existentes nos autos, certamente a
Procuradoria-Geral de Justica não aderirá a ela.
2 - Era pretensão da CPI sugerir ao Executivo a revogagào dos decretos normativos
do Sistema Unico de Tesouraria (conta ünica) . Porém, corn a edicao da Lei no
13.404, de 15/12/99, publicada no "Diário Oficial" de 16/12/99, que estabelece a
competência dos institutos de previdência estaduais para arrecadar e aplicar
contribuigoes sociais, a Comissào deixa de faze-b, usia vez que a art. 3 0 da
referida lei estabelece que Os órgâos e as entidades da adiministragão püblica
estadual recolherâo diretamente ao IPSEMG ou ao IPSM, ate quinze dias após a
pagarnento total da foiha, a montante das contribuicoes arrecadadas de seus
servidores e o valor devido coma contribuicao do órgao ou da entidade
empregadora.
3 - Oficie-se ao IPSM sugerindo-lhe que reavalie seu acervo patrimonial
imobiliário, para utilizá-lo em prol da atividade-firn do Instituto. Para
possibilitar essa pretensào, apresentamos projeto de lei autorizativo.
4 - Considerando a possibilidade da celebracao de nova acordo entre as partes, em
bases mais justas, a Comissâo apresenta projeta de lei autorizativo, a exempbo do
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ocorrido corn o IPSEMG ( Lei n° 12.992, de 30/7/98).
Contudo, nao sendo viabilizado o acordo, sugere-se que a IPSM adote rnedidas
judiciais cabiveis, urna vez que já traimita no foro desta Capital cornpetente acäo
civil püblica proposta pela União do Pessoal da Policia Militar.
5 - Considerando-o corno fator mais irnportante deste trabalho, a CPI apresenta o
Substitutivo n° 2 ao Projeto de Lei n° 154/99, proposicao esta do Governador do
Estado, que tern por objetivo dar nova redagâo ao art. 6 0 da Lei n° 11.406, de
28/1/94, que reorganiza o IPSM.
As alteracoes sugeridas pela CPI ao Substitutivo n° 2 revelarn-se de grande
irnportância, porque procuram adequar o IPSM as suas finalidades institucionais
voltadas para a rnodernidade e a dernocracia.
6 - Remeta-se este relatório final ao Presidente da Assernbléia Legislativa de
Minas Gerais, ao Governador do Estado, ao Procurador-Geral da Justica, ao
Presidente do Tribunal de Contas e ao Cornandante-Geral da Policia Militar de
Minas Gerais.
Sala das Comissôes, de de 2000.
Antonio Roberto, Presidente - Cabo Morais, relator - Cristiano Canêdo - Marcia
Kangussu - Joâo Paulo - Sargento Rodrigues.
Anexo I
Dos depoirnentos
As testernurthas, comprornissadas na forma do inciso II do art. 4° da Lei n° 1.579,
de 18/3/52, foram ouvidas, e o extrato dos depoimentos encontra-se neste I½nexo I,
que é parte deste relatOrio.
Cuinpre esclarecer que, no decorrer dos trabaihos, foram ouvidos os diversos
segmentos de interesse dos servidores militares de Minas Gerais e de todos Os
gestores do IPSM, aos quais foi possibilitado o mais arnplo direito de
rnanifestacao e de defesa. Depoentes
Cabo Pedro Marcos de Oliveira (ern 31/8/99)
A assistência a saiide no interior é feita por meio de convênios. Na rnedida em que
nâo recebem pelos servicos prestados, as conveniados interrompem a prestacâo de
servicos, e as beneficiários tOm que se deslocar para a Capital para tratar de
sua saüde. No periodo entre 1995 e 1998, esse problerna foi rnuito grave.
A nào-participacao das pracas na gestâo do IPSM configura urna situagào
antidemocrática, porque a categoria representa cerca de 75% dos segurados do
Instituto. Seria oportuno que urna medida idOntica ao Projeto de Lei n° 154/99,
que altera a Conselho do IPSEMG, viesse a tratar dessa questào na area do IPSM.
I-ioje a Conselho é constituida apenas de of iciais e so é alterado quando rnuda a
Cornando-Geral da Policia Militar.
Quanto ao suposto privilégio de oficiais superiores no que diz respeito ao acesso
A inforrnagao e aa atendirnento em servigos de saüde, nào saberia inforrnar se essa
afirmacao tern fundamento.
No atual Governo, tOrn-se pago as convOnios de forma mais regular, rnas ha atrasos
tarnbérn. E certo, porém, que no Governo anterior a situacào de atendimento a saüde
foi rnuito pior.
Ha urn hotel de trânsito no Centro Social que facilita a perrnanência do segurado
do interior e de seus dependentes em Belo Horizonte quando vOm fazer tratarnento
de saüde. 0 aurnento da dernanda nesse hotel é urn indicador de corno as convênios no
interior estâo fazendo falta.
Sugere que haja urna junta Itinerante para avaliar situacOes de afastamento e
reforma, rnas a constituiçäa dessa junta nada tern a ver corn a questao da
assistOncia a saüde.
Sarg. Marcos Beethovern Games (em 31/8/99)
Tern conhecirnento de que cerca de R$400.000.000,00 deixararn de ser repassados ao
IPSM no Governo anterior. Teve acesso a essa inforrnacao agora porque é membro
convidada do Conselho do IPSM e tomou conhecimento de auditoria feita no Orgao
pelo Tribunal de Contas do Estado.
Entende que a cornposicao do Conselho do IPSM deveria obedecer a critério de
proporcionalidade, ou seja, deveria ter mais pracas do que oficiais, urna vez que
aquelas constituem cerca de 75% do total de segurados.
Não tern oonhecimento de prática de nepotismo no órgào e nada sabe dizer a
respeito da destinacao dos descontos feitos em folha de pagarnento.
A assistência rnédica ao segurado e seus dependentes foi afetada pela nâo-repasse
de contribuicoes no Governo anterior, corn repercussâo nas areas de convênios,
distribuigao de medicaxnentos e auxilio para a cornpra de aparelhos (óculos, par
exemplo)
0 decllnio da assistOncia a saiide gera tensào nos policiais militares, que
constituem urna classe ja durarnente submetida ao "stress" em razäo da natureza de
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suas atribuicoes.
Sarg. José Luis Barbosa (em 24/9/99)
Informa ser notória a des capi tali zacao que o IPSM sofreu no Governo passado,
comprovada em relatório do próprio Instituto, que reteve as parcelas consignadas
em foiha de pagamento dos contribuintes.
Diz que a falta de recursos implicou perda de qualidade de atendimento medico-
hospilar devido a rescisão de convênios, principalmente no interior do Estado.
Afirma que a estrutura administrativa precisa ser alterada. A representacao deve
ser proporcional ao nümero de associados, de acordo corn as categorias das bases
da Policia Militar, sendo necessário reformular a legislacao que determina essa
composicao, para que se possa garanti-la em lei e para que haja
representatividade legal dentro desse órgào.
Informa que as principals queixas são direcionadas a questão da assistência e
saüde, principalmente por causa do corte de convênios devido ao não-pagamento dos
convênios, em face da falta de recursos do IPSM para fazer a liquidacao em tempo
hábil. Já é reivindicacao antiga da Associacao dos Pracas, Policiais e Bornbeiros
Militares junto ao comando da corporacao que os pracas, base da Policia Militar,
tivessem participação no Conselho Administrativo, na própria estrutura
administrativa do Instituto.
Já viu tratamento diferenciado dispensado a oficials superiores em diversas
oportunidades na Policia Militar, seja no Hospital Militar, seja no próprio
Instituto de Previdência. Disse que não foram tomadas medidas para se evitar a
descapitalizacao. Quanto as providências adiministrativas, tern conhecimento do
pacto que está sendo feito entre o Instituto e o Estado, por rneio de urn acordo do
pagamento da divida. Ha tainbérn urna acão judicial contra o Estado em tramitacao na
Vara de Fazenda Püblica desta Capital, movida pela União do Pessoal da Policia
Militar, questionando o não-repasse desses recursos para o Instituto.
Sarg. Luis Gonzaga Ribeiro (em 14/9/99)
Importante transcrevermos o primeiro questionamento do Deputado Cabo Morais, que
elucida o que vern a ser praca na estrutura da Policia Militar: "Ternos informagao
de que 78% do efetivo que congrega o IPSM são pracas. Para esclarecer, praca, na
Policia Militar, são os Subtenentes, os Sargentos, os Cabos e os Soldados, ou
seja, na sua maioria, os segurados são pracas, mas temos, dentro da estrutura
administrativa do Instituto, urn Conselho Deliberativo composto, na sua
totalidade, por oficiais da Poilcia Militar. Concorda corn isso, ou acha que seria
viável que houvesse uma proporcionalidade?".
Resposta do Sarg. Luis Gonzaga Ribeiro: em 1995, a associacão, por meio de sua
Presidência, por meio do Subtenente Wellington, trouxe essa preocupacão formal
para a Assembléia Legislativa, a qual foi comunicada ao Deputado João Leite.
Naquela época, reivindicava-se a mudanca na legislacao, para permitir que o
Conselho Administrativo do IPSM fosse paritário entre pracas e oficiais. Não
existe legislacao especifica sobre a paridade na composicão dos servidores da
Policia Militar. Atualmente, o Comandante da PM entende ser conveniente essa
paridade. 0 Presidente do Conseiho Administrativo é o Comandante-Geral da PM, que
é Presidente nato do IPSM. Hoje ha participagao de pracas, mas não ha paridade.
Quanto ao débito histórico do Estado para corn o IPSM, a contribuicao dos
segurados, no més de abril de 1999, é de R$95.901.266,00. No periodo compreendido
entre 1996 e 1999, os valores referentes a contribuicao patronal, que tarnbém e
obrigacão do Estado, totalizarn R$349.409.006,30. As consignacôes diversas, que
tarnbém fazern parte do salário do servidor que optou por pagar mediante desconto
em folha, que caracterizarn empréstirnos financeiros e financiarnento de servicos de
saUde, somam R$15.591.896,41. Em relacão aos servidores civis do próprio
Instituto, também no item consignacoes, o total é de R$139.674,86. Isso perfaz o
total de R$461.041.843,75, valor que foi confirmado pela Secretaria da Fazenda.
Cel. Ari de Abreu
Tern conhecirnento informal da negociacao da divida do Estado corn o IPSM, e nada
sabe sobre a participacão do Conselho riessa negociacão. Tampouco tern uma opinião
consolidada sobre a destinacão da arrecadagão do IPSM para o caixa ünico do
Estado.
No que diz respeito a paridade entre pracas e oficiais na composicão do Conselho,
acha que jã houve evolucão. Explica, no entanto, que a predorninãncia de oficiais
se deve a necessidade de qualificacao para o exercicio da funcão de conselheiro,
que exige conhecimento gerencial, sob pena de comprometimento do funcionamento do
Instituto. Acha, no entanto, que as pracas qualificadas podem participar do
Cons elho.
Apesar de ter conhecimento do encerramento de alguns convênios, não percebeu
queda no padrão de funcionamento da assisténcia A saüde do segurado do Instituto



S

S

S
S
S

S
S

S

S
S
S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S

em funcao do nao-repasse de recursos, no perlodo de 1995 a 1998.
Inquirido sobre sua atuagâo no Governo anterior, declara ter comandado o Batalhào
de Guarda do Palácio do Governo, ter sido assistente militar na Assembléia
Legislativa e ter comandado a Academia de Policia Militar, a partir do segundo
semestre de 1997.
Entende que o uso do fundo de reserva do Instituto para fazer frente as despesas
supriu o nào-repasse de recursos ao IPSM, garantindo a prestacào de servicos a
saüde do servidor e o pagamento das pensôes.
Soube do encerramento do convênio corn o Hospital Belo Horizonte e do que isso
causou entre os policiais, mas nao considera o fato relevante no contexto geral
de assistência a saüde prestada aos policiais militares mineiros.
Acha que o Governo anterior não fez os repasses ao IPSM devido a dificuldades
econômicas, mas entende que o repasse é devido legalmente.
Considera justa e democrãtica a participagão de pracas no Conselho do IPSM.
Discorda da afirmagao de que o IPSM é urn cabide de emprego para os oficiais.
Corthece oficiais que lá trabalham, mas considera a administragao enxuta e muito
zelosa. Considera, ainda, que é preciso ter qualificaçao profissional para
trabalhar no IPSM, o que implica formacao, estudos e experiência gerencial.
Concorda corn a afirrnagão de que houve omissão por parte dos dirigentes do IPSM
quanto ao acionarnento do Ninistério Pi.iblico para denunciar o nao-repasse de
verbas do Instituto.
Quanto as ponderacoes do Deputado Márcio Kangussu acerca das dificuldades do
Governo anterior para repassar as verbas ao Instituto, concorda corn elas e diz
nao achar que houve desvio nem malversacao de recursos publicos; apenas nâo havia
dinheiro suficiente. Reafirma que não houve queda na prestação de servicos nern
atraso no pagamento de pensionistas.
Ante a explanacao do Deputado Cristiano Canêdo sobre a ocorrência de atraso de
pagamento aos conveniados, afirmando que esse atraso é histórico e ocorria em
todos os Governos anteriores, o Cel. Ari do Abreu afirma que não acomparihava o
problema, nao sabendo, portanto, se tal fato é veridico.
Reafirma não ter conhecimento de atraso de pagamento a pensionistas e diz saber
quo os salários dos inilitares vèm do caixa iinico do Estado.
Afirma que o Conseiho integra oficiais da ativa, mas é dirigido por oficiais da
reserva.
(Durante o depoimento do Cel. Ari de Abreu, houve discussão entre os menibros
sobre o tratamento quo estava sendo dado a questào, especialmente sobre o uso da
expressao "desvio de verbas" por parte dos Deputados militares, fato esse
questionado pelos Deputados Márcio Kangussu e Cristiano Canêdo)
Cel. Ref ormado Zéder Goncalves do Patrocinio (em 19/10/99)
0 entrevistado afirma que, como membro da União do Pessoal Permariente da Policia
Militar - UPPM -, soube que o Estado nâo vinha repassando verbas ao IPSM. Informa
que a UPPM investigou o problema, concluindo que o Estado estava corn dificuldades
de caixa. Nessa investigacão, concluiu-se, ainda, que ha cerca de
R$111.000.000,00 retidos pelo Estado, que correspondem as contribuicoes dos
segurados, ou seja, são tributos previdenciánios indevidamente apropriados pelo
Estado.
Informa, ainda, que o Estado não vein repassando a parte patronal de 1995 ate hoje
e que ha urna acao civil trarnitando na 3a Vara da Fazenda Pdblica, reclarnando 0
nâo-repasse dos R$111.000.000,00 referentes a parte descontada dos servidores. A
Procuradoria-Geral do Estado declarou que o processo perdeu o objeto devido a
negociacào feita entre o Estado e o IPSM no final do ano de 1998, quando foi
acertado o parcelamento da divida, mas o Estado ainda não pagou nern a pnimeira
parcela, que venceu em marco deste ano.
Entende que o acordo foi urn passo importante, pois, rninimarnente, significa o
recorthecimento da divida por parte do Estado, mas considera que é urn instrumento
eivado de falhas, que nao distingue sequer a parte patrimonial dos
R$111.000.000,00 descontados dos segurados.
Questionado sobre a composicão da direcao do IPSM, na qual so hA oficiais
supeniores, afirma entender que o cnitério de provimento dos quadros dove ser 0
da competência, buscando-se servidores ate fora da caserna, se necessãrio, para o
melhor desempenho do Instituto.
Indagado sobre a possibilidade de penalizagâo dos responsáveis pelas falhas do
acordo e pelo não-repasse de verbas, responde que a UPPM elaborou urn estudo
técnico sobre o assunto e a Cornissão Permanente, urn memorial apontando a
imperfeicao técnica e ilegalidade do acordo e charnando ainda a atencâo para 0
fato de que urn tratado a ser cumprido em 30 anos deveria ter autorizacão
legislativa e, no que diz respeito ao recolhimento do servidor, para o fato de



que não poderia haver acordo, pois trata-se de caso em que o Estado é depositário
infiei.
Perguntado Se, coma segurado, teve acesso a essas informagoes, responde que nâo;
apenas se inteirou dos fatos quando passou a compor a quadro diretor da UPPM.
Indagado se considerava crime a nào-repasse, responde que pessoa jurIdica, no
caso, 0 Estado nào camete crime - as agentes responsáveis peia retencao das
verbas, incluindo as atuais, é que devem ser acionados peio Ministério Pübiico
para que paguem, no minima, 20% da foiha.
Sobre as principais queixas dos segurados quanto aos servicos prestados peio
IPSM, afirma que a piano de beneficios está comprometido e corre o risco de
maiores dificuidades em médio e longo prazos. Cam a utiiizacao das reservas do
Instituto, perdeu-se o equiiibrio atuariai. Ha probiemas tarnbém na area de
assistência a saQde, pois as precos pagos aos conveniados estào desatuaiizados e
os recursos para a saüde nào tern chegado ao IPSM.
Reiata que, na visão da UPPM, ao primeiro sinai de inadimpiência, a direcao do
IPSM ja deveria ter acionado mecanismas juridicos para forcar a Estado a cumprir
a sua obrigacao. A UPPM considera que as iniciativas do IPSM foram muito timidas,
restringindo-se a oficios em torn emocionai. Faitou rigor adrninistrativo.
Questionado sobre as quadros de direcão do IPSM, compostos tâo-somente de
of iciais superiores, a que caracterizaria urn "cabide de empregos", respande não
concordar corn essa opinião, afirmando que são cargos em comissâo, de recrutamento
arnpio, pravidos par indicagão do Diretor-Gerai do Instituta, que, par sua vez, é
sabatinado peia Asserrtbiéia, havendo, portanto, legalidade no provimento. Diz que
é precisa preocupagãa corn as critérios de competência e espIrito previdenciário.
Maj. Domingos Sávio de Mendonca (em 19/10/99)
Entende que a Estado precisa prestar servico previdenciário eficiente para a
poiiciai militar, que é urn profissionai estressado peias riscos do of icio. Afirma
que, desde 1994, a poiiciai amparado peio IPSM ficou inseguro porque a Instituto
se fragiiizou econamicarnente.
Coma seg-urado, nào foi cientificado do débito do Estado para cam a IPSM. Ocarreu,
no entanta, queda de quaiidade na assistência a saiide, a que gerau reciarnacoes de
toda ardem. Cortararn-se tarnbérn as empréstimos financeiros, nun momenta de
defasagem saiariai, a que foi muito sentido peia carporacão. Em vista dos cortes,
camentava-se informaimente o não-repasse.
Indagado sabre a camposicàa dos quadros do Instituto, providos sá par oficiais,
responde que a criteria de provimento deve ser a competéncia, pais ha grande
respansabiiidade de gestào financeira e a futura das famIiias dos seguradas
depende da boa gestãa.
Diante do pedida de sugestôes para evitar que a probiema do nâo-repasse se
repita, manifesta-se favorávei a que se estabeiegam mecanismas legais para
responsabiiizar as maus gestares. Sugere tarnbém que se faca prestacao de contas
periódica, enviada a todos as segmentas.
Indagado sabre a possibiiidade de punicao dos responséveis pelo nãa-repasse,
afirma que é preciso coiher pravas cancretas da imprabidade administrativa e da
apropriacàa indébita e enviá-ias ao Ministério Pithiico para anáiise.
Quanta a negaciacâa da divida, afirma nào ter sido informada sabre as termas
acardados entre a direcao do IPSM e urn Governo, a época, candidato a reeieicão.
Entende que a acordo diiapidou a patrimônia do IPSM e que recapitaiizá-lo sera urn
pracesso longa e dificii.
Sabre a passivei responsabiiidade dos oficiais Pedro Seixas e Marcia Alves na
condugào da negaciacão, afirma que nào se pode responsabilizar apenas as dais,
usia vez que o Instituto tinha urn Canseiho participando do processo. Ademais,
afirma que taivez essa negociacão tenha sido vista coma a ünica saida para evitar
a compieta ruina do Instituto. Par nào canhecer a cantexto gerai, não se sente
seguro para afirmar que a negaciacãa da divida nâo tenha sido usia boa soiucâo.
Quanta a camposicào do Conseiho e a direcao do Instituto, acha que é preciso
observar a principio da eficiência, demitindo-se aqueies que nao corresponderem.
Desde que se acompanhe e avalie a observância desse principia, pensa que a
participacão deve ser a mais ampia e democratica passivei. Acredita ainda que
esta CPI mostraré carninhos novas ao Instituto, pois é integrada par dais
Deputados muiitares.
Perguntado novamente sabre a questão do não-repasse de verbas ao Instituto,
reitera que so soube do prabiema infarmaimente e que hauve repercussâa na
assistência a saüde, principaimente no interior, ande o pessaai é atendida par
meio de convênios.
Inquirido sabre a questào da competência da atuai gestãa do IPSM, afirma que a
Instituto yen sendo gerido corn campetência peios muiitares e que estes estão bern



preparados para faze-b, p0±5 administrarn valores muito mais importantes, tais
.	 como o direito a vida e a liberdada.

Cel. Sóter do Espirito Santo Baracho (em 23/11/99)
Declara-se assessor da Assessoria de Planejamento e Coordenaçào - APC - do IPSM,
ìá trabalhando desde marco de 1994. Afirma tanibérn ter participado do F6ruM sobre
Seguridade Social promovido pela Assembléia Legislativa em 1998, ocasião em que

.	 mostrou a dificil situagão do IPSM. Vê como alvissareira a instalação da CPI, por
se preocupar corn a situaçâo do IPSM, que teve seu fundo previdenciário zerado em

.	 dezembro de 1998, em razâo do uso das reservas para pagamento de despesas de
custeio. Diz que, atualmente, o Instituto trabalha corn regime de caixa, corn o

5	 agravante da falta generalizada de recursos no Estado.
Questionado se teria sido informado sobre o nao-repasse de valores ao Instituto,
afirma que sirn e que já divulgou essa informacao. Cerca de 20% de toda a folha de
pagamento da Policia Militar eram relativos a contribuiçao patronal, que, de

5	 agosto de 1995 ate hoje, está retida. De maic de 1996 a junho de 1998, houve
.	 tarnbém a retengào da contribuicao dos segurados.

Sobre a qualificacao de "apropriacào indébita" no que se refere a retencâo dos
O	

valores descontados dos segurados, afirma nào se sentir autorizado a julgar a
determinacao governamental. Esclarece que, no art. 165, a Constituicâo Federal

5	 preve a vinculacao exclusiva do orcamento da seguridade social. Como
constituinte mineiro nao previu orcamento independente para a Previdéncia do
Estado, foi adotado o sistema de caixa ünico e não se fez o repasse. Considera,
então, que houve urna retençao irregular, a qual espera ser revista e reparada.
Sobre os prejulzos sofridos pebos segurados, afirma que eles não existirarn,

. porque as reservas do Instituto foram utilizadas para custeio de pensOes e
assisténcia a. saüde dos dependentes. Quanto as recbarnaçöes relativas aos
convênios, garante que nenhurna fatura deixou de ser paga e que a adrninistracao
deles fica a cargo da própria Policia Militar, que tern "braces" em todos os
municipios do Estado. Conclui afirmando que todo plane de saüde tern sua avaliacao
pendente entre o desejável e o possivel e que, se houve prejuizo para algurna

5	 parte, foi exclusivamente para o fundo de reserva do
.	 Questionado sobre a quem atribuir a responsabilidade pelo nao-repasse, responde

não saber. Na ocasião, os Secretários de Estado afirmavarn se tratar de urna
.	 situacão passageira que obrigava o Governo, naquele momento, a desviar os

recursos para o atendimento de outras prioridades. Tambérn nao foram chamados a
5	 opinar sobre o problema; sO ouviram dos dirigentes: "Não vamos pagar".

Sobre as providencias tomadas pebos dirigentes do IPSM, diz que, quando os
atrasos se converteram em cortes, o Diretor-Geral do Instituto enviou oficios aos

.	 Secretários de Estado da Fazenda e de Administracao, bern come ac Comandante-Geral
da Policia Militar. A seguir, solicitou-se a inspegao do Tribunal de Contas. Nâo

.	 se fez o acionarnento judicial porque não ha precedentes para o caso de autarquia
acionar o Estado. Ademais, em nenhum momento o Governo disse que não pagaria.

5 A respeito do acordo assinado no final de 1998, esciarece que o instrumento
reconhece a divida e propôe seu pagamento em 30 anos. 0 IPSM fez objegão a esse
acordo porque o Conselho do Instituto não havia participado da elaboraçao do
instrurnento. Solicitou-se, então, a. Secretaria da Fazenda a revisâo deste. Corn
relacão a corregão do débito pela UFIR, considera correta a adoçao do indice,

S	
porque ele é indicado come parãrnetro tanto pela legislagao federal como pela
estadual. Os juros de 6% ao ano tambOrn são considerados aceitáveis. No entender

S	
do Conselho Adxninistrativo do IPSM, a acordo não é imoral, nern ilegal, mas é
lesivo ao Instituto. Nâo acha, no entanto, que houve má-f6 da direcao do IPSM,

5 mas o plane atuarial do Institute ficou totalmente comprometido, e isso faz corn
que seja necessária urna revisâo deste, corn possivel ajuste no desconto do
segurado.

.	 Quanto ao fate de sO haver of±ciais no Conselho do IPSM, explica que a lei em
vigor define a composiçào do Conselho da seguinte forma: urn representante dos

.	 inativos e urn servidor efetivo do Instituto, sendo a presidencia exercida pebo
Comandante-Geral da Policia Militar. Os demais mernbros são de livre indicacao do

.	 Governador, que não está impedido de indicar não-oficiais. Hoje, ha. ate mesmo
represeritantes de outras categorias no Conselho, e o depoente nâo tern nenhuma

•	 objecao quanto a participacão
Quanto ao provirnento de cargos no Instituto, explica que a lei define os cargos

40como cornissionados e de livre provimento do gestor do Orgao, no caso seu Diretor-
. Geral. Acredita que a escolha de oficiais se deve a sua experiência e

competencia, alOxn da confianca de que gozam junto a direcao. Come na corporagão a
ascensão se dá por meio de urna carreira, sendo o mérito aferido per exames e
concursos, considera democrático e justa que o oficialato ocupe tais cargos, uma

S
S

S
•

S
•



vez que a sua capacidade já foi testada no exercicio da profissao. Além disso,
nao se pagarn altos salários no IPSM, e os oficiais reformados representam também
economia de encargos sociais.
Cel. Cleber A. Menezes (em 23/11/99)
Questionado sobre o patrimônio do IPSM, afirma não conhecer os dados, mas diz que
ha móveis e imóveis na composicao patrimonial do Instituto. Diz ainda que
eventual uso desse patrimônio para cobrir despesas do Instituto depende de lei
autorizativa. Nâo sabe se o Estado poderá transferir imóveis de sua propriedade
para agilizar o ressarcimento de seu débito para com o Instituto.
Cel. Sóter do Espirito Santo Baracho
- Sobre a questào da transferência de patrimônio imobiliário do Estado para o
Instituto, dirigida ao Cel. Cleber, o Cel. Baracho responde que acha isso pouco
ütil, pois as necessidades sào financeiras e a reversäo de imóveis é muito
dificil. Quanto a transferência de acoes de companhias estatais, entende que
seria interessante para 0 Instituto, mas o Tribunal de Contas näo permite que a
autarquia faca aplicacao em acôes do mercado financeiro.
Sobre restricães a carteira de empréstimos, responde que, no ano passado, houve
realmente restricôes para assegurar reservas financeiras. Esse ano, em
compensacao, houve ampliagao dos empréstimos, corn mais de 4 mil financiamentos,
importando mais de R$8.000.000,00 emprestados, respeitado o teto de cinco
salários "per capita", parcelados em dez vezes pela Tabela Price. Nào ha
empréstimos acima desse teto, a nào ser quando se empresta mais de uma vez a
mesma pessoa. Nào sabe informar se alguma autoridade já teria feito empréstimo
acima do teto estabelecido e indica o Diretor de Financas, Cel. José Braga, para
responder a questão.
Cel. Mauro Lücio Gontijo
Presidente do IPSM. Aceitou enfrentar as dificuldades causadas pela falta de
aporte financeiro ao Instituto. Diante da ilegalidade e da inconveniência do
acordo celebrado pela administraçao anterior, tomou as providências cabiveis
solicitando a realizacao de auditoria junto a Secretaria da Fazenda. 0 Conselho
Administrativo, diante desses fatos, nào aprovou o acordo por ser prejudicial. 0
fate de ser Comandante-Geral e Presidente do Conselho Adininistrativo, nomeado
pelo Governador, pode inibir o nomeado quando ha prática de atos lesivos. Na
atual administração paira, no entanto, a transparência e a legalidade.
Atualmente, 0 Instituto recebe Os repasses das despesas mensais. Diz que o acordo
nâo atende a legalidade nern a expectativa dos segurados, uma vez que o valor nele
avengado é desprovido da correçao monetária e nâo foi referendado pelo Conseiho
Administrativo. Faltou publicidade do ato administrativo.
Como Presidente do Conselho Administrativo e, simultaneamente, Comandante-Geral
da PMMG, preocupa-se corn o futuro da instituicâo. Defende os ex-Diretores do
IPSM.
Concorda corn a paridade na administragao, desde que corn integrantes da
instituigào.
Concorda com a paridade no Conselho Administrativo.
Cel. Nelson Fernando Cordeiro
Ex-Comandante da PMMG no periodo de 5/1/95 a 14/2/97, portanto, durante 26 meses.
Procurou tomar as providéncias formais. 0 Governador não consultou o IPSM, por
isso, inconformado, exonerou-se corn perdas. 0 Cel. Leonel Arcanjo era o Diretor-
Geral do IPSM quando foi Comandante-Geral da PMMG. 0 Estado langou mao das
reservas técnicas do IPSM.
Cel. Antonio Carlos
Do final de fevereiro de 1997 a dezernbro de 1997 comandou a PMI'1G e, por
conseguinte, foi Presidente do Conselho Administrativo do IPSM. Sabia das
dificuldades que enfrentaria no comando. Jamais indicou ninguém para ocupar
cargos de confianca no Instituto. Entende que se deve resguardar o Instituto e se
devern proteger os interesses dos segurados. Tomou várias providencias contra o
nao- repasse das contribuicoes previdenciárias. Demonstrou para as autoridades
governamentais da época as dificuldades enfrentadas pelo IPSM, seja formalmente,
por escrito, seja pessoalmente. Responsabiliza a assessoria do governo pelo não-
repasse da contribuiçao social ao IPSM. A frente da PMMG procurou atender as
necessidades mais emergentes, tais come a reivindicacao dos vencimentos, a
recomposicao da frota e a operaçao. Exonerou-se ern dezembro, mas ficou
demissionário antes.
Nào obstante tenha ocorrido corte de convénios, näo houve queda abrupta dos
services. A preocupagao era mais corn o future, e não corn o presente memento. A
reserva técnica esgotou-se, gerando prejuizo para o Institute, que sempre foi bern
gerenciado. Diz que 0 IPSM possuiu a carteira de emprOstimo correspondente a ate
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cinco vencimentos do solicitante. Esse benefIcio sempre funcionou de forma
dernocrática e por isso deve ser mantido. Esclarece que 0 principic rnilitar
consiste na lealdade, mas corn independência ern relacao ao Governo.
Cel. Márcio Lopes Porto
Foi convidado pelo Cel. Leonel Arcanjo para participar do Conseiho Administrativo
do IPSM. A reserva técnica do IPSM estava exaurida, uma vez que fora destiriada
pelo Governo para outros fins. Diz que, na condigao de Comandante-Geral da P11MG,
nâo tinha tempo para participar do Conselho Administrativo. Essa situacAo deve
ser revista, porque a atribuicao do Cornandante-Geral é a seguranca püblica e a do
IPSM é adxninistrativa previdenciária. Deve ser rnudada a regra do IPSM, para que
os seus integrantes lhe dediquem tempo integral. E favorável a paridade junto ao
Conseiho Administrativo, posto que ele próprio tentou colocar praca nesse
importante órgào do IPSM. Sr. Joâo Heraldo Lima (ern 7/12/99)
Questionado sobre a exclusão do Conseiho do IPSM na aprovacão do contrato de
dezembro de 1998, alega que desconhecia as normas estatutárias do Instituto, nâo
sabendo que o Conseiho teria de aprovar o acordo.
Sobre a correcao da divida, a época do contrato, inforrna que conheceu e auditou
os valores fornecidos pela direcao do IPSM, baseando-se na interpretacAo juridica
da questâo das transferências, no sistema de caixa Unico.
Acerca dos rnotivos da retencao, alega que faltavarn recursos. Nào considera normal
a retencâo, mas explica ter sido a opcao administrativa possivel, em face de
outras prioridades corno, por exernplo, a folha de pagamento dos servidores do
Estado. Explica ainda que a relacao entre o Estado e o IPSM é conjuntural e de
longo prazo, podendo ser solucionada em momento propicio. Adernais, afirrna que 0
Instituto funcionou o tempo todo, cumprindo todas as suas obrigacOes no periodo.
No que diz respeito aos prejuizos sofridos pelo Instituto corn a retengao,
reafirrna que houve no setor püblico brasileiro, de rnodo geral, no rnornento de
transigão do regime inflacionário para a estabilizacao da moeda, coincidente corn
o Governo anterior, uina grande incapacidade financeira que obrigou o Governo de
Minas Gerais a fazer opcôes quanto aos gastos. Julgou-se, na época, que Os
transtornos causados ao IPSM, resguardada a continuidade da sua prestacâo de
servigos, seriam rnenores.
Nào concorda corn a afirrnacao de que as bases de negociacao do acordo, corn a
correcao pela UFIR e juros de 6% ao ano, seriam lesivas ao Instituto e
refletiriarn uma relacâo de subserviência entre o Governo do Estado e a direçao do
Instituto, que tern seus dirigentes indicados pelo Governador, afirrnando ainda
que, em rnornento propicio, é possivel rever o acordo. A negociacao feita refletia
o desejo de se dar "horizonte" ao Instituto, respeitada a lirnitacâo financeira do
Estado naquele rnornento histórico. "As dificuldades passam - o Estado e o IPSM
perrnanecern", diz o depoente. Afirma ainda que, para refinanciar 0 seu passiVo
previdenciário, o Estado queria, a época, vender a AcOMINAS, ernpresa que dava
prejuizo ao erário.
Inquirido sobre suas fungoes e responsabilidades, afirma ter sido Secretário de
Estado da Fazenda no periodo cornpreendido eritre 1°/1/95 e 31/12/98, sendo
responsável pela arrecadacão e pelo repasse de verbas do Tesouro Estadual.
Discorda da afirrnacao de que, nesse periodo, nao brain feitos repasses ao IPSM.
Segundo o Dr. Joâo 1-leraldo, nào houve repasse integral, rnas, em nenhum momento,
deixou-se de repassar dinheiro ao Instituto, que teve os seus cornprornissos
irnediatos pagos pelo Tesouro.
Perguntado sobre de quem teria sido a decisào de reter as verbas do Instituto,
responde que foi uma decisâo administrativa de urn Governo do qual fazia parte.
Essa decisào estabeleceu como prioridades o pagamento de pessoal ativo, inativo e
pensionistas, eritre outras.
Acerca de possiveis cortes de despesas com publicidade e subvencâo social, afirma
näo saber exatamente a incidência dos cortes. Sabe apenas que, em razâo dos
cons trangimentos financeiros, o calendário de repasses a todos os órgaos foi
revisto, sofrendo alteracoes e adaptacoes ao fluxo de caixa do Estado. Afirma
também nâo ter entrado no mérito de todas as decisôes, por fugirem de sua area de
cornpetência.
Al irma que a diretoria do Instituto o procurou para conversar sobre a
inadirnplência do Estado, falando sobre as dificuldades impostas aquela autarquia,
ocasiâo em que foram feitas as negociagôes, reconhecida a prioridade de pagarnento
da folha.
Sobre a possibilidade de ter ocorrido "irresponsabilidade fiscal" por parte do
Estado, rnanifesta-se contrariamente, afirmando que todos os atos tinham sólido
respaldo juridico. Cita a legislacao pertinente e afirma ainda que nào houve
desvio de recursos, pois estes foram contabilizados e registrados.



Perguntado se teria conseguido acordo tao born quanto o assinado corn o IPSM,
responde que o acordo de renegociacao da divida do Estado foi feito em bases
ainda melhores.
Sobre sua própria crenca na previdencia püblica, diz que ye o terna corn muita
preocupacao corn o futuro, pois, no Pals, concederam-se beneficios muito
superiores a real capacidade de seu cumprimento, configurando-se urn enorme
deficit püblico.
Ante a declaracao do Deputado Sargento Rodrigues de que, após ter contribuido 14
anos corn o Instituto, sentia-se muito triste ao ouvir do depoente que as decisoes
tomadas foram as meihores, declara ter dito que as decisôes foram as melhores nas
circunstâncias, dando a entender, assim, que foram as decisöes "menos piores".
Explica, ainda, que nâo houve desvio, mas, sim, retencao de verbas, pois näo
houve mudança orcarnentária, havendo registros de débito e crédito no interior da
adiuinistracao. Isso tainbém nâo configura nenhurna inovacao, urna vez que é urna
prática habitual na adxriinistracao püblica estadual desde a década de 70.
Declara que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, todos os órgaos estaduais da
adrninistracao direta e indireta e todos os agentes da sociedade que tinham contas
a receber do Estado tiverarn alteracao no seu calendário de recebimento, em
virtude da crise pela qual passava o caixa estadual.
Interrogado sobre o conceito de "moratória", diz que é "a suspensao unilateral de
urn contrato". Explica que a revisâo possivel do contrato firmado entre o Estado e
o IPSM em dezenibro de 1998 nao configuraria urna moratória, pois seria bilateral,
nào implicando ruptura de nenhuma das partes.
Solicitada sua opiniao sobre as dificuldades gerais do Estado, diz que a situagao
atual é melhor do que a de 1995 porque houve ganhos de arrecadacao em virtude de
reajustes tarifários em combustiveis, energia e telecomunicacöes, corn urn aurnento
de cerca de R$50.000.000,00 por més. Isso, no entanto, nâo resolve o problema do
passivo previdenciário do Estado, que é muito grande.
Questionado sobre a demora na assinatura do contrato, que so se deu no ültimo mês
do Governo anterior, responde que os problemas surgem e cada urn é resolvido a seu
tempo. 0 Governo anterior cuidou primeiro da questao da divida, e o momento
oportuno para resolver o problema do IPSM foi o final do mandato.
Termina reafirmando que lastima a necessidade de retençao e renegociacao corn o
IPSM, pois tern grande respeito pelos militares segurados pelo Instituto.
Parabeniza a Assembléia pela iniciativa da CPI e deseja sucesso nos trabalhos.
Sr. Arésio Antonio Dârnaso de Almeida (em 7/12/99)
Inquirido sobre o acordo feito em dezembro de 1998, responde que, a época,
exarninou uma minuta deste, näo se lembrando, porém, dos valores nele
di scriminados.
Sobre a nao-apreciacao do acordo pelo Conselho de Administracao do IPSM, diz não
ter sido consultado sobre essa questao.
Ante a afirmacao de que o acordo foi feito com base em valores históricos, sem a
devida correcao do passivo, informa que assinou o acordo com base nos cálculos
feitos pela Secretaria da Fazenda.
Perguntado sobre a medida juridica cabivel em situacao em que o cidadao se sinta
prejudicado pelo Estado, responde que o camirtho é o recurso ao Poder Judiciário.
Informa que as relacoes do IPSM corn a Secretaria da Fazenda nâo passavam pela
Procuradoria-Geral do Estado, urna vez que o IPSM tern area juridica própria. Por
essa razao, sente-se impedido de opinar a respeito do acordo, pois isso
requereria a análise de urn contexto muito amplo, do qual nao participou.
Indagado sobre a necessidade de urna lei autorizativa para a celebraçao do acordo,
responde que lhe parece nao ser necessária tal lei, pois trata-se de usia simples
situacao em que duas entidades (credor e devedor) fazem urn pacto administrativo.
Entende também que a Diretoria do IPSM era competente para assinar o acordo, nao
havendo ilegalidade na nao-participacao do Conselho, pois tratou-se de ato
simples de gestao administrativa.
Sobre 0 fato de que a data da assinatura do acordo pudesse ferir o principio da
moralidade, por ser final de mandato do Governo, diz nào concordar corn essa tese,
pois urn governo pode praticar atos administrativos ate o ültimo dia de seu
mandato. Considerando-se, ainda, que o acordo previu carência para a sua revisâo,
fica claro que nao houve ofensa ao referido princlpio.
Sobre a possivel ofensa ao principio da eficiência, afirma nao perceber como tal
principio estaria sendo lesado corn a assinatura do acordo.
Sobre a possibilidade de o acordo nao respeitar principios consagrados na Emenda
a Constituicao n° 20, já prornulgada a época, reafirma que nao havia nenhurna
ilegalidade naquele ato adrninistrativo e reitera que este pode ser revisto a
qualquer momento em que as partes o queirarn.
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Sabre o que pode set feito em prol do saneamento das financas do IPSM, responde
. que o Poder Judiciário é a instância a qual devem recorrer quaisquer das partes

que se sintam prejudicadas. A acAo do Poder Legislativo seria a de sugerir as
providências a serem tomadas, urna vez que nao ha coma legislar sabre urn ato
perfeito. Além do mais, urna lei que ferisse as competências especificas poderia
ser arguida junto ao Supremo Tribunal Federal, que sempre respeita as limites
entre as Poderes.
Instado a classificar juridicamente o nâo-repasse de verbas pelo Estado ao

.	 Instituto, responde que "nâo repassar" em Direito é "inadimplência".
Sr. José Augusto Trópia Reis (em 9/12/99)
Em suas consideracoes iniciais, relata dados sabre a retencâo de verbas do IPSM
pelo Estado, da seguinte forma:
- ano de 1995: retencEo de R$41.000.000,00, da parte patronal;

ate abril de 1996: nao-repasse da parte patronal;
- de abril a julho de 1996: nao-repasse da parte patronal e da parte do segurado;

.de agosto a dezembro de 1998: retencãa da parte patronal e repasse da parte do
se gurada;

.ano de 1999: repasse da parte do segurado e de cerca de 40% da parte patronal
devida.

5

	

	 Em 1997 e 1998, foram tanibém retidos cerca de R$15.000.000,00, referentes a
reserva técnica. No ano de 1999, a Estado fez as liberacoes minimas para que a

5	 IPSM näo tivesse problemas de
Afirma que a Secretaria da Fazenda vem trabalhando, em conjunto cam a diretoria

5	 do IPSM, na elaboracao de urn proj eta de lei que estabeleca urn reescalonarnento da
.

	

	 divida para quitação em médio prazo. 0 Instituta, porém, vem funcionando
plenarnente, corn a pagamento de todas as suas obrigagoes.

0 Questianado sabre a participacâo patronal, diz que é usia contribuicaa
imprescindivel. Acha, porém, que a atual contrapartida do Estado, da ordern de 20%
da foiha de pagamento, enquanto a segurado contribui cam 10%, é muito alta, pois
a Instituto nâo cabre as aposentadorias. Tais aliquatas, na previdencia privada,

5

	

	 inclueni o pagamento das aposentadorias. Acha que isto tern que set revista, mas
nâo antes da feitura de urn estudo atuarial que confira exatidão aos cálculos e as

Sprojegoes. Mas, par enquanto, entende que as repasses tern que set feitas de
.

	

	 acordo corn a legislagao atual. Diz ainda que a deficit atual está muito acima da
capacidade de pagamenta do Estado.

5 Sabre a disposicao do Estado de aceitar a prapasta do Conselho de renegociacào da
divida em 50 rneses, a partir de 30/3/2000, diz nâo saber ainda responder se essa
propasta poderia set cumprida. Diz que é precisa estabelecer urn cranograma e que
ha esforcos de entendimento corn a diretaria do IPSM para a fixacaa de prazos par5	 meia de urna formula exeqUlvel.

O

	

	
Questionado sabre a moralidade do acordo firmado em dezembro de 1998, diz nâo
canhecer a instrurnenta. Acha, porém, que a data da assinatura, coincidente corn a

.

	

	 final do rnandata do Governo anterior, denota a tomada de usia decisão para autros
gavernos cumprirern. Par outro lada, afirma que, no entendimento do Governo atual,

5

	

	 ha pouca margern de negociacâa, pais cerca de 71% da receita do Estado
camprornetidos corn a folha de pagamento, e 15%, corn a divida.

•	 Para a repasse da contribuigaa patronal, a Estado deveria
mensalmente, R$8.500.000,00, desconsiderada a parte ern atrasa. Isso representa

•	 mais de 1% da receita

S

	

	
Questionado sabre quais medidas a Estado pretende tamar para cumprir a Emenda a
Constituigâo n o 20, diz não saber cam exatidào. Afirma, no entanto, que o Estado

5 trabalha na tentativa de estabelecer urn fundo para resolver a problema da
previdéncia. Os estudos prelirninares para a criacao desse fundo deverâo estar
concluidos ate a final deste ano. Por outro lada, a Estado vern buscando urn acerta
de contas corn a União para acertar dividas do INSS 	 (cerca deS R$15.000.000.000,00). Na entanto, mesmo sern reservas técnicas, acha que se

.

	

	 deveria criar a fundo para a pagarnenta mensal dos inativas, cuja folha custa
cerca de R$160.000000,00 par més.

S

	

	
Sabre a exaustão da reserva técnica do IPSM, afirma que a Instituto ficou
realmente reférn do Tesouro e, sern reserva, passou a trabalhar corn urn regime de

5	 caixa incompatIvel cam a regime previdenciário.
Instada a reiterar seus compromissos corn uma solucao para a impasse do IPSM,

5	 assegura que a Estada jamais deixará de pagar as contas do Instituto e que está a
.	 disposicao dos Deputadas para, juntos, buscarern urna solucao Afirma tainbérn que a

revisàa de dispositivos da Lei Kandir, prapasta no Senada, par meio de proj eta de

S	
resolucaa do Senadar José de Alencar, traria alento nova para Minas Gerais, que
tern usia extensa pauta de exportacaa. Haje, perde-se a valor equivalente a usia

S
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arrecadacao mensal por ano.
Sr. Francisco Moreira de Miranda Jinior (em 16/11/99)
Identifica-se corno Inspetor da Secretaria da Fazenda e diz ter atendido a urna
demanda do IPSM para avaliar a consistência dos valores negociados entre o
Instituto e o Estado por ocasião da assinatura do contrato, em 18/12/98. Nessa
avaliacao, constatou que Os valores estavarn corretos, exceto por pequeno erro de
cálculo, irrelevante para 0 Instituto.
Sobre a nao-correcao monetária dos valores no contrato, afirma que nào havia
previsao legal para que se corrigisse 0 montante. Portanto, nào houve erro dos
gestores do Instituto que assinaram o contrato corn base nos valores históricos.
Ha necessidade de se reforrnular a legislacao porque os comandos juridicos em
vigor nâo prevêem tais correcôes.
Sobre a auditoria feita nas contas do Instituto, afirma que foi conduzida pela
Superintendência Central de Auditoria da Secretaria da Fazenda, no exercicio de
sua funcao precipua de controle de contas estaduais. 0 objetivo dessa auditoria
foi averiguar os valores negociados em 18/12/98, a pedido da atual administraçào.
Concluiu-se que o valor correto da divida é de R$461.041.843,75, devido a nào-
repasses feitos entre 1995 e 1998.
Instado a classificar a não-repasse, diz desconhecer os motivos do Governo
anterior para faze-b, nao podendo, portanto, afirmar que houve "desvio. Prefere
afirmar que houve "retencao" ou "atraso" no repasse dos vabores devidos ao
Instituto.
Sobre a postura da direcao do IPSM quanto a retencao feita pelo Governo anterior,
diz que ha uma preocupacao notória da diretoria do Instituto quanto a essa
questâo. Afirma tanibérn que a direcao no teria como fazer muita coisa no passado,
pois o Estado é clue tern que fazer o repasse.
Quanto ao comprometimento financeiro e atuarial do Instituto, acha, corn certeza,
que, no futuro, a saüde financeira da autarquia ficará comprometida. Afirrna, no
entanto, que Os atuais cornpromissos do IPSM estão sendo pagos rigorosamente.
Sobre se seria defensável a atitude do Governo anterior de reter os recursos do
Instituto, diz que a lei é clara ao definir que a Governo deve repassar os
recursos da contribuicao previdenciária. A retencao nào é defensável, portanto.
Quanto a legalidade do acordo, afirma parecer-lhe faltosa a elaboracao de uma lei
autorizativa para a sua celebracao. Quanta a questào da moralidade, diz que o
Estado nao deveria ter acumulado urna divida tao grande, pois os recursos era.rn
devidos. Diz ainda que a aplicacao dos recursos referentes a divida no FIF,
investirnento financeiro que paga uxna das rnenores taxas de juros do mercado, faria
corn que o seu montante em 31/12/98 alcancasse o valor de R$737.000.000,00. Como
nào h, porérn, legislacao prevendo a correcao dos vabores, o valor legalmente
devido é o histórico.
Concorda que a omissào da direcao do Instituto, ao nào enviar minuta de projeto
de lei para ser aprovado pela Assernbléia, corn o objetivo de resguardar a IPSM
quanto & correcao de débitos, caracteriza-se como mau gerenciamento.
Na condicao de segurado do IPSM e conhecedor do débito do Estado para corn esse
Instituto, manifesta-se bastante preocupado corn o future recebimento de seus
próprios benefIcios.
Sobre a longo prazo em que a divida foi negociada no acordo de dezembro de 1998
(30 anos) e seus possiveis prejuizos para o Instituto, afirma que a Estado
deveria renegociá-la em rnenor prazo. Ha, porém, enormes dificuldades para faze-
lo, devido a situacâo financeira em que o atual Governador encontrou o Tesouro
Estadual.
Sobre a cumprimento do acordo pebo atual Governo, nào sabe informar, pois a
auditoria so trabalhou corn os dados relativos ao Governo anterior.
Quanto a participacâo de pracas da Policia Militar no Conselho do IPSM, hoje so
composto de oficiais, considera-a justa e dernocrática. Ressalva, porOm, que os
atuais conselheiros e dirigentes do Instituto são muito profissionais na sua
gestao.
Sobre as lirnitacoes de seu julgamento, afirma que, em nerthum mornento, furtou-se a
recorihecer a erro e a ilegalidade da retencâo. Deixou apenas de manifestar-se
sobre a possibilidade de desvio ou corrupcão, por não sentir-se autorizado a
faz8-lo e por falta de inforrnacao cornprobatOria.
Questionado pela Presidéncia da Comissão, informa que, a partir do acardo firrnada
ern dezembro de 1998, a divida passou a ser corrigida pela UFIR, acrescida de
juros de 6% ao ano. Esclarece tarnbérn algumas düvidas sobre a diferenca encontrada
pela auditoria na avaliacão do acordo. Informa, outrossirn, que a Estada ainda não
comecou a pagar essa divida; a postergacao se deveu a problemas de caixa,
especialmente ern razâo do 13 0 salario de 1998, que ficou para o atual Governo
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pagar. ?nexo II
J\náiise dos principais documentos Oficio no 024/99-DG/APC, do IPSM, datado de
16/9/99, que encaminha a c pi cópias do Piano de Assistência a Saüde, aprovado
peia Resoiucao Conjunta PMMG-IPSM no 7/95, de 9/8/95 e da Resoluçâo Conjunta
PMMG-IPSM no io, de 27/3/98, que aitera o Piano de Assistência A Saüde (fl. 1)
Reiatório de Auditoria n o 222.028.99, da Superiritendência de Auditoria
Operacionai da Secretaria de Estado da Fazenda (fl. 34).
Termo de Negociacâo de Divida combinado corn outros pactos adjetos (fl. 49).
Piano de Assistência a Saüde, aprovado pela Resolução Conjunta PMMG-IPSM n o 7/95,
de 9/8/95; Resoiucao Conjunta PMMG-IPSM n o io, de 27/3/98, que altera o Piano de
Assistência a Saüde.
Sobre o Piano de Assistência a Saüde da PMMG-IPSM ha informacoes de que foi
resultado de ionga eiaboragao e estudos, de que participaram as areas de
planejamento estratégico, saüde e pessoai da PMMG. A Policia Miiitar e o IPSM
compartiiham a gestao do Piano, cabendo aqueia as atividades relacionadas ao
credenciamento de profissionais e estabelecimentos de saüde, a realizacâo da
assisténcia propriarnente dita e ac recebimento e conferência de faturas e ao
IPSM, a liquidagao da despesa e seu pagamento. Esse Piano dispoe sabre prestacâo
de consuitas médicas, assistência ainbulatoriai e hospitalar, exames laboratoriais
e diagnosticos e outros procedimentos pertinentes a. assistência médica
ainbulatoriai e hospitalar; assisténcia odontoiógica; assistência a sadde mental;
assisténcia farmacêutica; atribuicoes de supervisão médica e odontoiogica de
saüde; contrapartida financeira, estatai e do segurado, em cada caso. Dissa se
observa que dois principios importantes ressaltarn: de urn lado, a busca da
expansâo possivel da oferta de servicos de saUde, condicionada, como não poderia
deixar de ser, a parârnetros e lirnites de ordeni orcamentária e financeira; de
outro lado, a necessária introducao e aperfeicoarnento dos instrunnentos de
controle da utilizacao de tais servicos. Coietânea da Legislacao do IPSM, fin. 64
a 93; Parecer Técnico elaborado pela Uniâo do Pessoal da Policia Militar (fl.
97).
Oficio no 6/99-DG/APC, do IPSM, de 27/3/99, que solicita designagao de auditoria
técnica ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda acerca do Termo de Negociagào de
DIvida entre a Estado e a IPSM (fl. 115).
Oficio no 96553/99-CG, do Gabinete do Comandante-Geral da PMMG, que trata da
Divida do Tesouro para corn o IPSM, enderecado ao Sr. Secretário da Fazenda,
datado de 2/8/99, através do qual hipoteca apoio ao IPSM quanto a necessidade de
atuaiizaçao do débito (fl. 143).
Oficio no 18/99-DG/APC, do IPSM ao Cornandante-Geral da PNMG, informando-ihe sobre
a discordância do acordo da divida celebrado entre a Poder Executivo e a IPSM,
vista que nao fol aprovado pelo Conseiho Administrativo dessa autarquia, nern
tampouco foi fixado o valor débito quanto ao periodo a que se refere a Termo de
Negociacâa a aditar, ou seja, R$737.037.422,56, acrescidos ao valor atualizado,
de R$41.605.575,64, correspondentes ao débito acumulado do Tesouro corn a IPSM
relativo a contribuicao patronal de fevereiro a jurtho de 1999, atualizado, ate
abril, pela variacAo da FIF-MG. Corn isso, o valor global da divida é estabelecida
em R$ 778.642.998,20 (fl. 145).
Oflcio no 25/99-DG/APC, do IPSM, datado de 5/11/99, que encarninha a CPI a relacao
nominal dos servidores comissionados do Instituto, corn a respectiva rernuneracão,
a relacao de bens imóveis e informacao sobre o regime previdenciária dos
militares licenciados (fls.163/165).
Termo Aditivo aa Termo de Negociacão de Divida c/c Outros Pactos Adjetos (fl.
148)
1 - Do Termo de Negociacâo da Divida conibinado corn outros pactos ad] etos Datado
de 18/12/98, assinado pelo Diretor-Geral do IPSM, Cel. Pedro Seixas da Silva e
pelo Estado, respresentado pelo entäo Secretário da Fazenda, Sr. João Heraldo
Lima. 0 Estado recorthece a débito, ern valores históricos, de R$464.526.980,30,
relativos a contribuicao patronal de agosto de 1995 a dezembro de 1998 e a
contribuicao dos servidores referente ao periodo de maio a juiho de 1998. Esse
contrato é tainbéni assinado pelo Sr. Arésio Anténia de Almeida Dâmaso e Silva,
entâo Procurador-Geral da Justica.
A clausula segunda desse contrato dispöe que a divida será paga pelo Estado em
360 parcelas rnensais, iguais e consecutivas, corn vencimento todo dia 30 de cada
rnês, sendo a primeira a partir de marco de 1999, parcelas essas corrigidas corn
base na variacâo da UFIR, mais juros de 6% ao ano.
A clãusula terceira possibilita ao Estado ceder ao IPSM seus direitos creditórios
oriundos de leilâo, alienacao das acöes da A0MINAS e outros ativos de sua
propriedade.



2 - Of icio no 18/99-DG/APC, datado de 2/8/99 (assurito: divida do Tesouro para coin
o IPSM; referência: Of. Gab. SEF. SC/99, de 28/6/99; anexo: minuta de termo
aditivo.
Nesse documento, 0 Sr. Mamede Campanha de Souza, Cel. PM QOR, Diretor-Geral do
IPSM, manifesta a rejeicao de alguns termos do contrato, alegando, entre outros
motivos, nao ter tido conhecimento prévio da negociacao, a qual teria infringido
o art. 50 da Lei n o 11.406, de 28/1/94, unia vez que o IPSM foi prejudicado por
nào possuir uma legislacao especifica quanto a correcâo monetária dos valores
devidos pelo Estado e que a auditoria da própria Secretaria de Estado da Fazenda
reconheceu que o levantamento numérico em que se baseara o acordo, por referir-se
apenas ao valor histOrico da divida, sern lhe promover nenhuma atualizacao,
prejudicou o Instituto, impossibilitando-ihe incorporar a reserva beneficios do
rendimento decorrente de sua aplicacao. Ademais, nos termos da Lei no 11.406/94
(art. 10, incisos VIII e IX), constituern receita do IPSM "a aplicacao de sua
receita" e "a aplicacao e a administracao de sua reserva de beneficios concedidos
e a conceder".
Por esses rnotivos, concluiu o Diretor-Geral do IPSM que "nâo é possivel
referendar, quanto aos valores numéricos levantados, o mencionado acordo, cuja
efetivacao teria legalidade duvidosa, uma vez que nao é possivel ao
achninistrador, sem lei que a determine, qualquer renüncia a receita".
Esciarece, ainda, o Diretor-Geral do IPSM que o valor total corretamente
atualizado, indicado pela própria Autoria Operacional da Secretaria da Fazenda,
corresponde a R$ 778.642.998,20.
3 - Parecer da União do Pessoal da Policia Militar
Documento datado de 2/9/99, da Comissào Permanente de Previdêricia Militar,
vinculada ao Centro de Estudo, Pesquisa e Planejamento da UPPM. Essa Comissäo foi
constituida corn a finalidade básica de estudar as questôes previdenciárias de
interesse da classe dos rnilitares e acompanhar sistematicamente as acôes
governamentais relativas a previdéncia militar, postulando e propondo solucães.
4 - Parecer do Conselho Administrativo do IPSM
o presente relatório tern por objetivo apreciar a proposta de Termo Aditivo
Termo de Negociacão da Divida conibinado corn Outros Pactos Adjetos, celebrado
entre 0 IPSM e 0 Estado de Minas Gerais.
o referido instrumento propugna pela prorrogagão do prazo para cumprimento da
obrigacao de pagamento assuinida pelo Estado (a partir de 30/3/2000); reconhece,
entretanto, como devido o valor de R$ 468.669.109,71, equivalente a
479.702.261,7310 UFIR5 (valor corrigido corn base na UFIR, acrescido de juros de
6% ao ano)
Consiste, em resunio, na seguinte recomendacao:
a) torna-se oportuna e necessária a subrnissâo desta questão ao Conselho
Adininistrativo do IPSM, para conferir a atribuigào de seu Diretor-Geral, expressa
nos termos do inciso V do art. 9 0 , a tranquilidade necessária, como condigao de
eficácia de seu ato, pois trata de decisào que diz respeito a politica financeira
do Instituto, que estará, caso venha a se concretizar, registrada nas contas
insertas em seus relatórios de atividade;
b) propôe o acatamento da proposta da SEF, materializada através do seu termo
aditivo ao termo original, por entendê-la legal e factivel;
c) ao IPSM nada contribui a manutencao de uina "eterna queda de braco" corn o
Governo, tentando provar um valor que ele, manifestamente, nào reconhece. 0 tenmo
anterior, assinado no final do Governo passado, produziria seus efeitos a partir
deste ano, o que não ocorreu. 0 Governo atual alérn de reconhecer a divida, pede a
sua prorrogacâo, como condicào necessária a busca de providencias para a
resolucao do problema. Ou seja, ele reconhece que deve, não tern corno pagar no
momento e pede um tempo para adquirir as condicoes para isso, nos termos da
legislacao vigente.
5 - Parecer do jurista Sacha Calmon
A Diretoria-Geral do IPSM, preocupada, mas atenta a situacao enfrentada pelo
Instituto, oferecendo subsidios, solicitou ao emérito jurista Prof. Sacha Calrnon
algumas informagoes. Devido a sua irnportância esclarecedora, reproduziremos na
integra sua resposta aos quesitos constantes no item 5, as fls. 175 a 205:
"1 - 0 Termo de Acordo
1.1 - Nâo tendo havido sua publicidade nem sua aprovacâo pelo Conselho
Adniinistrativo do IPSM, estaria ele ern vigor, obrigando-se arnbos os pactuantes ao
seu cumprimento?
Näo. Segundo a legislacao aplicável, é indispensável a aprovacao do Conselho
Adrninistrativo do IPSM para a validade de instrumentos juridicos que representem
gravame a seu patrimônio. Todavia, deve-se lembrar que nâo sao necessários



acordos nem leis para que se dê cumprimento a Constituiçâo.
1.2 - Seria ele o instrurnento hábil para definir as condigoes de pagamento da
divida?

. Sim, em tese, caso celebrado na forma da lei.
1.3 - Em caso de nâo-cumprirnento do acordo por parte do Estado, o que poderia c

O	
IPSM fazer?
Exigir em juizo o cumprimento do acordo, corn a ressalva de que uma eventual

•	 condenacao ficaria submetida ao demorado regime dos precatórios. Dai se depreende
que o entendimento corn o Governo Estadual é a melhor forma de resolucao do

• 1.4 - Seria mais conveniente uma lei, como fez o IPSEMG?
Sim, para dar major transparência a avenca. Todavia, não nos parece que a ediçao

.	 de lei possa representar major garantia de recebimento dos atrasados, pois o não-
pagamento tern origem no desrespeito a própria Constituicão, e quem viola esta

.	 ültima pode muito bern descumprir urna lei.
1.5 - Que implicacOes teria na acao civil püblica movida contra o Estado pela
União do Pessoal da Policia Nilitar?
Em principia a extinguiria, por resolver amigavelmente a lide deduzida (transação
terminativa do litlgio). Todavia, se a entidade autora nâo concordar corn os

.	 termos do acordo, por julgá-lo lesivo aos interesses da categoria, admite-se que
possa insistir no prosseguimento da acâo, o que dificultaria a diálogo corn o

. Governo Estadual. Nessa circunstância, a eventual procedência da acao seria err
prejuizo do próprio acordo. 0 melhor é envolver a União do Pessoal da Policia
Militar nas tentativas e obter dela o compromisso de desistir da acão em caso de
celebracao do acordo.
2 - A Retençao, pelo Estado, das Contribuicoes Devidas ao IPSM
2.1 - As parcelas descontadas nos vencimentos do segurado (8% do salário) são
tributos? De que natureza? Poderiam ser recolhidas ao caixa ünico do Estado e

.	 retidas no Tesouro do Estado?
Sim, possuem a natureza juridica especifica de contribuicao social em prol da
previdencia e da assistência social dos servidores civis e militares dos Estados
mernbros da Federagao, de acordo corn o art. 40, c/o a art. 149, da Constituicão
Federal.
Sim, podem ser recolhidos ao caixa ünico do Estado, nao sendo obrigatoria, nos

•	 termos da jurisprudência do STF, a adocão do regime parafiscal, ou seja, a
.	 atribuição do poder de arrecadar diretamente a autarquia destinatária de sua

receita.
. Nào. Tendo destinacão constitucional especifica, não podem, em nenhuma hipótese,

ser retidas pelo caixa dnico do Estado, sendo obrigatória sua entrega ao IPSM,
sob pena de crime de responsabilidade.
2.2 - Sancão cabivel contra o Estado, a Governador e agentes politicos e
administrativos implicados?
Constitui crime de responsabilidade, imputável a todos as agentes envolvidos, 0
fato de exigir, receber e nâo repassar os recursos ao IPSN. 0 caixa ünico do

. Estado serve para acompanhar, sistematizar e controlar as receitas do Estado,
não, porém, para justificar a falta do repasse, ate porque a dita exigéncia
decorre da Constituicào do Estado e das leis que regulam seu cumprimento. As
sancoes cabiveis são as previstas na Constituicão e nas leis, na hipótese de
virern a ser julgados por crime de responsabilidade os gestores responsáveis pela
destinacao dos recursos. Contudo, a condenacao por crime de responsabilidade
exige consenso politico, diflcil de ser conseguido.

.	 6 - Oficio no 35/00 - DG/APC, do IPSM, datado de 10/12/99, enderecado a CPI,
contendo informacoes sobre as bases legais e constitucionais, além dos

. procedimentos administrativos adotados, para a cobranca retroativa efetuada sobre
os segurados compulsórios do Instituto, quando do retorno desses servidores a sua
condicão funcional, especialmente nos casos em que, afastados do IPSM, tenharn
contribuido para outro regime previdenciário. Constando no oficio o nOmero de
segurados que se encontrarn nessa situacão.
o referido oficio informa tanthém sobre os empréstimos efetuados pelo Instituto em
favor de Comandantes-Gerais do IPSN e Chefes do Gabinete Nilitar, a partir de

.	 1994, contendo a data da concessão do empréstimo, o valor emprestado, o fator de
correcao e 0 prazo para resgate.

• 7 - Oficio no 10025/2000 SEC/3 a Cãmara, assinado pelo Sr. Sylo da Silva Costa,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia do Processo
Administrativo n o 604.677, decorrente de inspecac realizada no IPSM corn o
objetivo de apurar atraso no repasse de recursos destinados a essa entidade pelo
Tesouro do Estado de Minas Gerais, referente ao periodo de 1995 a agosto de 1997,



cuja conciusâo é a seguinte:
1 - determinar que os valores devidos pelo Tesouro Estadual, em razâo do nâo
repasse, a tempo e modo, das contribuicoes previdenciárias do IPSM, sejain
repassados a ref erida entidade, devidamente atualizados e acrescidos de juros
legais, a fun de reparar as perdas financeiras sofridas no periodo de retericao
dos recursos, porquanto, de acordo corn as disposicOes do art. 35 da Lei no
10.366, de 1990, as reservas e disponibulidades financeiras temporárias do IPSM
serão objeto de aplicacoes financeiras, observadas as condicoes de valorizaçao,
rentabilidade e seguranca. Cumpre esciarecer que as contribuiçoes previdenciárias
destinadas ao IPSM, notadamente as oriundas dos segurados, nâo podem integrar a
atual forma de gestão de recursos financeiros utilizados pelo Estado, que se
convencionou chamar de "caixa ünico" ou "corita ünica", tendo em vista tratar-se
de receita vinculada A consecucâo dos objetivos do Instituto, qual seja a
prestacâo previdenciária a seus beneficiários, por forca de lei. E certo, ainda,
que o atraso no repasse dos recursos pelo Governo Estadual faz corn que a direcao
do Instituto lance mao das disponibilidades financeiras para honrar seus
compromissos previdenciários, que se afiguram como a razão de sua própria
existência, sern manter os necessários niveis de reservas técnicas, em
conformidade corn o atual piano atuarial, aprovado pelo Decreto no 32.609, de
11/3/91; 2 - deixar de exaiminar a legalidade do Termo de Negociacao de DIvida,
celebrado em 18/12/98 e utilizado pelo Sr. Joào Heraldo Lima, ex-Secretário da
Fazenda, como prova de que a divida corn o IPSM não feria os textos legais e como
reconhecimento da licitude dos atos do Governo, porquanto o citado Termo foi
firmado em periodo não abrangido pela inspeçào ora apreciada. Por esse motivo, o
exarne do Termo deverá ser feito no processo próprio de prestaçao de contas da
Autarquia, ou, ainda, no Processo no 614.955, que abrangeu o periodo de 1997 a
1999;
3 - representar aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo sobre a
irregularidade apurada, era observância ao disposto no inciso XVIII do art. 76 da
Constituicao mineira, para que sejarn tomadas as medidas para por termo ao
procedimento ulegal, uma vez que 0 débito do Tesouro Estadual corn o Instituto,
relativo ao periodo inspecionado, ainda não foi satisfeito, e que a prãtica de
não repassar integralmente as contribuicoes previdenciárias devidas ao IPSM está
se perpetrando tanibém na atual gestao, de acordo corn informacoes prestadas pelo
Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Secretário da Fazenda na época;
4 - determinar a remessa dos autos ao Ministéric Püblico, conforme requerido pelo
Procurador de Justica (fl. 227);
5 - deixar de aplicar quaiquer penalidade aos dirigentes do Instituto, como
tanibém ao Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário da Fazenda. Os primeiros foram
diligentes, solicitando providências do Governo Estadual para regularizacao do
débito. Quanto ao segundo, não restou evidenciada ou tipificada a ocorrência de
deliberada má-f6 na retencao das contribuicoes do IPSM, mas equivocado
entendimento da lei, pois o procedimento se transformou em praxe na
administracao, conforme ficou patente no Processo no 443.918, no qual se examinou
matéria idêntica a tratada nestes autos. Anexo III
Proposigoes apresentadas (ininutas de projetos de lei e requerimentos)
Projeto de Lei n o Autoriza o IPSM a alienar bens.
A Assexnbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o IPSM autorizado, observada a iegisiaçao vigente, a alienar bens
do seu acervo patrimonial.
Parágrafo iu-iico - A alienaçao de que trata o "caput" deste artigo deverã ser
motivada e aprovada pelo Conseiho Administrativo da referida autarquia.
Art. 2 O -

	 produto da alienacao será destinado ao atendimento dos fins
institucionais do IPSM.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 2000.
Cornissão Parlamentar de Inquérito do IPSN
Justificagao: Não obstante o valioso acervo patrimonial imobiliário do IPSM,
acumulado ao longo do tempo, alguns desses bens, conforme foi apurado pela CPI,
gerani prejuizos para o Instituto. Seja porque não são locados corn facilidade,
ficando por isso vulneráveis as intempéries e ao vandalismo, seja porque, devido
a sua natureza, nào oferecem nenhuma rentabilidade.
A proposicao que ora apresentamos visa a dar maior flexibilidade e rapidez na
tomada das decisöes politicas, possibilitando a venda ou a permuta de imóveis
improdutivos e onerosos, ficando o produto de sua venda destinado aos fins
sociais da autarquia. Projeto de Lei no Cria o Conseiho de Beneficiários do



Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - CBI-IPSM.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Conseiho de Beneficiários do IPSM, órgâo auxiliar inserido na
estrutura do IPSM, tern por objetivo fiscalizar a execugao da polItica de
prestacâo de servicos e beneficios da autarquia.
Art. 2 0 - Compete ao CBI - IPSM:
I - fiscalizar:
a ) a politica de atendimento ao usuário e de prestaçao de servicos;
b) a politica de concessão de beneficios;
c) as diretrizes para a firmacao de convênios;
d) as questôes relativas ao patrimônio imobiliário e mobiliário do IPSM;
II - oferecer sugestoes para:
a) a meihoria do atendimento aos usuários em postos próprios ou conveniados;
b) a otimizagào dos servicos prestados, direta ou indiretarnente;
III - recomendar a anulacao ou a correcào de atos contrários as regras da boa
adrninistragao, acionando, quando necessário, os órgãos superiores competentes.
Art. 3 0 - 0 CBI - IPSM é composto por cinco representantes dos servidores
püblicos da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, contribuintes ou
beneficiários da autarquia,	 cada urn deles indicados por associacöes
representativas dos servidores no ânibito da Policia Militar e do Corpo de
Bonibeiros.
Art. 4 ° - 0 Presidente do CBI - IPSM, escoihido por seus mernbros na forma do
regulamento, terá mandato de dois anos, permitida a reeleicao para igual periodo.
Art. 5° - Os merribros do CBI - IPSM, escoihidos na forma da lei, seräo designados
pelo Governador do Estado e nâo perceberâo remuneracào de nenhuma espécie pelo
desempenho de suas atividades.
Art. 6° - 0 IPSM fornecerá suporte técnico e administrative para o funcionamento
do CBI - IPSM.
Art. 7 ° - As normas complementares relativas as atividades do CBI - IPSM serâo
estabelecidas em seu regimento interno.
Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 9° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de
Comissào Parlamentar de Inquérito do IPSM
Justificagâo: A participacâo dos usuários na fiscalizacao direta do IPSM visa a
melhoria do atendimento e da prestacào dos servigos. A proposicão é de cunho
clemocrático, porque dá oportunidade aos representantes dos diversos segmentos dos
policiais militares de interferir positivamente no controle dan atividades de seu
interesse.
Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei no 154/99
Aitera a Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de 1994, que reorganiza a autarquia
Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias.
A Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - 0 art. 6 0 da Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a ter a
seguinte redacao:
"Art. 6 0 - 0 Conseiho Administrativo é composto por treze membros efetivos
designados pelo Governador do Estado, entre segurados do IPSN previamente eleitos
pelos contribuintes e beneficiários do IPSM, para urn mandato de quatro anos,
possibilitada a sua reeleigâo.
§ 2 0 - 0 Presidente do IPSM será escoihido pelos membros do Conseiho
Administrativo.".
Art. 2 0 - 0 parágrafo inico do art. 8 0 da Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de
1994, passa a vigorar corn a seguinte redagao:
"Art.	 8 0	-	 ...............................................................
Parágraf a ünico - A diretoria do IPSM sera exercida pr militares da reserva do
Corpo de Bombeiros Militar ou da Policia Militar do Estado de Minas Gerais,
nomeados pelo Governador do Estado.".
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, de de
Cornissäo Parlamentar de Inquérito do IPSM
Justificacao: A proposiçao tern por objetivo ampliar a niunero de componentes do
Conseiho Administrative do IPSM, de maneira a proporcionar maior
representatividade aos militares naquele órgâo, bern corno democratizá-lo por rneio
de eleicao.
Corn efeito, o Conseiho Administrativo do Instituto, que atualmente 6 composto por



nove membros efetivos, nos termos desta proposiçao, passará a contar corn treze.
Pretende-se tainbéni aurnentar o prazo do mandato dos meinbros do Conselho
Adnilnistrativo de dois para quatro anos, facultada a sua reeleiçao seguinte, para
possibilitar a continuidade adiministrativa do Instituto.
A revogacao do § 2 0 do art. 6 0 da Lei no 11.406, de 28/1/94, que dispoe ser o
Comandante-Geral da Policia Militar o Presidente nato do IPSM, é medida salutar,
porque, segundo se apurou nos trabaihos desta CPI, ha dificuldades para a
exercicio das atribuigoes dessa autoridade junto a Policia Militar e ao IPSM.
Ademais, sendo a Comandante-Geral cargo de confianca do Chefe do Executivo,
muitas vezes a tomada de decisôes politicas do IPSM deixa-o em situacâo de
cons trangimento.
o grande beneficic que esta CPI pretende of erecer ao IPSM é a paridade na
composicão do Conseiho Administrativo e da diretoria do Instituto, tornando-o
mais heterogeneo devido as caracteristicas da própria estrutura da Policia
Mi 1± tar.
Já o art. 2° do substitutive visa a aglutinar, por questâo de técnica
legislativa, C projeto de lei que altera a redacao do paragrafo Unico do art. 80
da Lei no 11.406, de 28/1/94, constante do Anexo III deste relatório.
Proj eto de Lei n o Autoriza a Poder Executivo a renegociar débito corn o Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - e dá
outras providências.
A Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar o débito existente corn o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM.
Art. 2 0 - A renegociacão de clue trata o artigo anterior obedecerá a critérios
definidos per coimissão paritária que estabelecerá especialrnente:
I - prazo de parcelamento;
II - consolidacao do débito, inclusive definindo fatores de correcào rnonetária e
juros aplicáveis;
III - condigôes de pagarnento;
IV - penalidades.
Parágrafo dnico - A coinissâo de que trata este artigo terá oito membros e será
nomeada pelo Governador do Estado, assegurada a participacâo de:
I - quatro membros indicados pelo Governador do Estado;
II - urn membra indicado pela Associagão dos Oficiais da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar;
III - urn mernbro indicado pela união do Pessoal da Policia Militar;
IV - urn membro indicado pela Associagàa dos Pracas da Policia Militar e do Corpo
de Bontheiros Militar;
V - urn menibro indicado pelo Centre Social dos Cabos e Soldados da Policia
Militar. Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. Art. 40 -
Revogam-se as disposigoes em contrário.
Sala das Comissôes, 21 de marco de 2000.
Cornissào Parlamentar de Inquérito do IPSM
Justificagao: 0 projeto de lei que ora apresentamos se faz imprescindIvel para
autorizar o Poder Executive a renegociar o débito corn o IPSM, a exemplo do que
ocorreu corn o IPSEMG.
- Publicar para os fins paragraf a iinico do art. 114 do Regimento Interno.
Despacho de Requerimentos
- A seguir, 0 Sr. Presidente defere, cada urn per sua vez, nos termos do incise
XXV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Comissào Especial das
Construtoras e de outros Deputados, em que solicitarn a constituigão de comissão
parlarnentar de inquérito para apurar denOncias de favorecirnento nos pagarnentos
feitos, no periodo de julho a dezembro de 1998, as construtoras que rnantinharn
contratos corn o Estado; nos terrnos do incise VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno, requerirnento do Deputado Eduardo Brandâo, em que solicita seja
o Projeto de Lei no 787/2000 ericaminhado a comissäo seguinte a que foi
distribuido, urna vez que a Coimissâo de Politica Agropecuária perdeu o prazo para
emitir seu parecer; nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerirnentos dos Deputados Marco Regis, em que solicita a retirada de trarnitaçao
do requerirnento que pede a destinagao da 1a Parte de urna reuniào ordinária para
homenagear a Santa Casa de Misericórdia de Bela Horizonte; Luiz Menezes e outro,
em que solicitain a retirada de trarnitagao do requerimento que pede a destinagao
da 1a Parte de urna reunião ordinaria para homenagear a Escola de Farmacia e
Odoritologia de Alfenas; e Alvaro Antonio, em que solicita a retirada de
traxnitaçAo do Requerimento n o 1.038/2000; e defere, ainda, nos termos do incise



XX do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra
oportunidade, requerirnento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que
solicitarn a realizacao de reunião especial para hornenagear a Faculdade Mineira de
Direito da PUC-MG por seus 50 anos de fundacao.
Votacao de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja a
Secretária da Justiça convocada a prestar esclarecirnentos sobre a morte de
detento na Penitenciária Agricola José Maria Alkrnim e dernais rebeliôes, ocorridas
nos ültirnos anos, no Municipio de Ribeirâo das Neves. Corn a palavra, para
encaminhar, 0 Deputado Joào Leite.
- 0 Deputado Joäo Leite profere discurso, que será publicado em outra edicao.
Questào de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, solicitamos seja feita a chamada para
recomposicâo de "quorum".
o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a
chamada dos Deputados para recomposicão de "quorum".
o Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 26 Deputados. Considerando a
inexistência de "quorum" para votaçào, a Presidência deixa de apreciar a matéria,
que será votada em outra oportunidade.
- Vein a Mesa requerirnentos dos Deputados Carlos Pirnenta, Maria Tereza Lara e Hely
Tarquinio, em que solicitarn a palavra pelo art. 70 do Regirnento Interno.
2° Fase
o Sr. Presidente - A Presidência passa a 2° Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo
da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposicôes
o Sr. Presidente - Discussâo, em turno dnico, do Veto Total a Proposicâo de Lei
no 14.274, que dispôe sobre o fornecimento de inforrnacOes para a defesa de
direitos e o esciarecimento de situacôes. A Comissào Especial perdeu prazo para
ernitir parecer.
Questôes de Ordern
• Deputado Hely TarqUinio - 0 art. 70 tern uma série de pedidos.
• Sr. Presidente - A Presidéncia concederá a palavra aos Lideres, pelo art. 70,
ao final desta fase.
o Deputado Hely TarqUinio - Muito obrigado, Sr. Presidente.
o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, corno vai votar a matéria se o art. 70
nâo está sendo observado?
o Sr. Presidente - Havendo rnatéria irnportante a ser apreciada na 2' Fase, a
Presidência resolveu so conceder a palavra aos Lideres após esgotar-se toda a
maté ri a.
o Deputado Hely Tarquinio - Quer dizer que o senhor vai voltar ao item anterior?
Nào estamos entendendo a seqUência da reuniào. Gostarlamos que V. Exa. nos
explicasse. E questào de ordern.
o Sr. Presidente - A questäo de ordem ainda é sobre o art. 70?
o Deputado Hely Tarqüinio - Não, gostariamos de saber qual é a ordem dos itens da
reuniào.
o Sr. Presjdente - Estávarnos procedendo ao encarninhamento da votacâo do
requerimento do Deputado Irani Barbosa. Porém, corno não havia 39 Deputados em
Plenário, passamos a fase seguinte.
o Sr Miguel Martini - Mas, Sr. Presidente, a ordem dos trabaihos foi alterada.
o Sr. Presidente - A ordem está seguindo o Regimento Interno. Informo aos Srs.
Deputados que a matéria está vencida. Nos terrnos do § 2 0 do art. 145, c/c o art.
233, do Regimento Interno, a Presidência designa relator em Plenário 0 Deputado
Chico Rafael e lhe indaga se está em condicoes de emitir seu parecer ou se fará
uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael.
o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, estamos dando inicio ao relatório.
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRopoSIcAo DE LEI N o 14.274
RelatOrio
O Governador do Estado, no uso da atribuicSo que lhe confere a art. 90, VIII, c/c
o art. 70, II, da Constituicâo do Estado, opôs veto total a Proposicao de Lei no
14.274, que dispoe sobre o fornecimento de informacoes para a defesa de direitos
e o esclarecimento de situacOes.
Encarnirihado .o veto a apreciacao da Assembléia Legislativa, por meio da Mensagem
n o 1/2000, foi a Comissâo Especial, a qual perdeu o prazo regimental para a
emissâo de seu parecer. Vem, agora, ao Plenário, para ser examinado nos termos
regimentais.
FundamentacAo



A Proposicào de Lei no 14.274 tern em vista estabelecer a obrigatoriedade de o
poder püblico fornecer a qualquer pessoa informacoes de seu interesse particular
ou de interesse coletivo ou geral, para a defesa de direitos e o esclarecimento
de situacôes, no prazo de ate 15 dias contados da data do pedido. Nas razöes do
veto, o Governador levanta objeçoes de ordem administrativa e de interesse
püblico a proposicão.
Cumpre assinalar que a Constituicão da Repüblica deterrnina, em seu art. 51,
XXIII, que "todos têm direito a receber dos órgãos pdblicos informaçoes de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado".
Tal preceito constitucional, assecuratório do direito de que ora cogitamos,
demanda legislacao integrativa para o seu pleno exercicio, o que foi
providenciado por meio da edicAo da Lei Federal n o 9.051, de 18/5/95, que dispoe
sobre a expedicao de certidôes para a defesa de direitos e esciarecimentos de
situaçöes. Já em seu art. 1 0 , tal diploma normativo estabelece que essas
certidöes deverâo ser expedidas no prazo improrrogável de 15 dias contados do
pedido no órgào expedidor. 0 campo de incidência dessa norma estende-se sobre
todo o território nacional, alcancando, pois, os órgàos e entidades da
administracao centralizada ou autárquica, as empresas piThlicas, as sociedades de
economia nnsta e as fundacoes püblicas da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municipios.
Em face dessas ponderaçoes, resulta claro que falta a proposiçao que motivou o
veto governamental em análise uma das notas caracteristicas de qualquer norma
legal, qual seja a nota da novidade, entendida como a propriedade de introduzir
inovacôes no ordenamento juridico. Corn efeito, a providência legislativa por ela
preconizada já se acha consubstanciada em lei federal, conforme vimos, razão pela
qual propugnamos pela manutenção do veto objeto deste parecer.
Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutencâo do Veto Total a Proposicao de Lei no
14.274.
Sala das Reuniôes, 21 de marco de 2000.
Questöes de Ordein
o Deputado Luiz Fernando Faria - Diante da falta de "quorum" para a continuacao
dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de piano, a reunião.
o Deputado Miguel Martini - Recomposiçâo de "quorum", Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. Solicito a Sra. Secretária qua proceda a chamada
dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - ( - Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 14 Deputados. Nâo ha "quorum" para a
continuacao dos trabalhos.
Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniâo, convocando os Deputados para
as reuniöes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhâ, dia 22, as 9
e as 20 horas, nos termos dos editais de convocacao, bern como para a reuniào
ordinária, também de amanhà, as 14 horas, com a seguinte ordern do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edicao anterior.). Levanta-se a reuniào.
ATA DA 770 REUNIAO EXTBAORDINARIA, EM 15/3/00
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 0 Parte: Ata - 2 0 Parte (Ordem do Dia) :
Ease: Votacao de Requerimentos: Requerimento do Deputado Irani Barbosa; questão
de ordem; discurso do Deputado Sebastião Costa; questào de ordem; chamada para
recomposiao de "quorum"; existência de nUmero regimental para a continuacao dos
trabalhos; apresentacao da Emenda no 1; votagào do requerimento, salvo emenda;
aprovacào; leitura da Emenda n o 1; votacao da Emenda n o 1; aprovacao - Questôes
de ordem; composicao da Mesa; esclarecimentos sobre os debates; debates -
Encerramento.
Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leào - Agostinho Patrds - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jdnior - Alvaro Antonio - Anthrósio
Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio Genaro - AntOnio Julio - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano CanOdo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo
Braz - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarcfUinio - Irani Barbosa - Ivo
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José - Joào Batista de Oliveira - João Leite - Joâo Paulo - Joâo Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastiäo Costa - Sebastiäo Navarro Vieira - Wanderley Avila.
Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20 horas, a lista de comparecimento
registra a existéncia de nómero regimental. Declaro aberta a reuniào. Sob a
protecào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2 0 -Secretário, para proceder a leitura da ata da reuniâo anterior.
i a Parte
At a
- 0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0 -Secretário "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restricôes.
2a Parte (Ordern do Dia)
1' Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocagâo, a Presidência vai passar a
2a Parte da reuniào, em sua 1' Fase, corn a votacâo de requerirnentos.
Votaçâo de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Irani Barbosa em que solicita seja
convocado a Sr. Joäo Baptista Magro Filho, Superintendente da FHEMIG, para
prestar esclarecimentos ao Plenário desta Casa sobre licitacao corn cartas
marcadas, conforme matéria jornalistica do "Estado de Minas", edicao de terca-
feira.
Questào de Ordem
O Deputado Sebastiào Costa - Sr. Presidente, antes de cornecar a contar o meu
tempo, de 10 minutos, queria apresentar uma questâo de ordem a V. Exa., nos
seguintes termos. Nâo estariarn inscritos alguns Lideres e nao teriam prioridade
sobre mirn?
O Sr. Presidente - No encaminhamento, sim. 0 Deputado Carlos Pimenta já. falou e o
Lider Sebastiâo Navarro Vieira pediu para falar depois.
O Deputado Sebastiào Costa - 0 Deputado Rely TarqUinio não estaria inscrito?
O Sr. Presidente - Foi o quarto a falar. Corn a palavra, para encaminhar a votacâo
do requerimento, o Deputado Sebastiào Costa.
O Deputado Sebastiäo Costa - Agradeco a V. Exa., Sr. Presidente, rnas antes de
iniciar a minha fala gostaria de ter uma informacao, para que possa desenvolver 0
meu raciocinio. Dentro da minha visâo, quando se encaminha, já estamos em
processo de votacâo. Assirn sendo, é urn processo ünico e indivisivel. Uma vez
confirrnada essa assertiva, entendo que nao temos nümero suficiente de Deputados
para votar. Se não temos nümero para votar, tanibérn não teriamos para encarninhar a
votacào.
Questâo de Ordem
Assirn, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reuniâo e resguarde a meu
tempo, para que possa fazer o encaminhamento na próxima reuniAo.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a
Presidéncia solicita ac Sr. Secretário que proceda a chamada para a recornposigäo
de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderarn a chamada 24 Deputados. Ha
mais 18 Deputados nas Coimissöes, perfazendo urn total de 42. Portanto ha "quorum"
para a continuacao dos trabalhos.
- Vem a Mesa:
EMENDA N o 1
"Acrescente-se ao requerimento 0 seguinte:
"Ficam convocados o Diretor Administrativo e a Diretor Financeiro da FHEMIG para
prestarern esciarecirnentos sobre as licitacoes e compras de hortifrutigranjeiros
por esse árgâo".
Sala das Reuniôes, 15 de marco de 2000.
Sebastião Costa
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Vein a Mesa uma emenda de autoria do
Deputado Sebastiâo Costa, que recebeu o n o 1. Em votacão, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que a aprovarn permanecani coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Presidência determina ao Sr. Secretária que proceda a leitura da
Emenda no 1, do Deputado Sebastiäo Costa.
O Deputado Gil Pereira - (- Lé:)



- A Emenda no 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente.
O Sr. Presidente - Em votaçao, a Emenda n o 1. Os Deputados que a aprovam
perrnanecam como se encontrarn (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento do Deputado Irani Barbosa corn a Emenda n o 1.
A Presidência gostaria de propor aos Lideres do PSDB e do PFL se não poderiamos
trazer o debate que está ocorrendo no Plenarinho aqui para o Plenário, pois seria
meihor para o Poder e mais confortável para Os Deputados que querem participar do
processo de perguntas e questionamentos.
Questàes de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, o Plenário está parado,
mas o Plenarinho está funcionando. Assim, gostaria de sugerir a V. Exa. que
comunicasse a. TV para se fazer a transrnissâo do Plenarinho, o que será mais
gratificante para o telespectador que nos assiste.
O Sr. Presidente - A Presidência já deterrninou a. assessoria que a transrnissâo
fosse feita do Plenarinho, e nào da sessào do Plenário pela importancia. Assirn,
consultarnos aos Lideres do PSDB e do PFL se nào seria mais conveniente que o
encontro ocorresse no Plenário da Casa.
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, se V. Exa. concordar, solicitamos o
encerrarnento da reuniäo para todos participarern da reuniào no Plenarinho.
O Sr. Presidente - Deputado Hely TarqUinio, nào ha espaco fisico para realizar
essa reuniào no Plenarinho.
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, querernos protestar, porque
espertarnente a Comissäo de Fiscalizacao Financeira convocou o Superintendente da
FHEMIG para vir a. reuniâo dessa coimissào, mas nâo ao Plenário.
O Sr. Presidente - A Presidência pode provar ao senhor e aos mineiros que o
Presidente da FHEMIG não pôde estar presente neste Plenário porque Deputados do
PSDB e do PFL fizerarn todo urn processo de obstrucao durante todo o tempo
permitido. Pareceu a esta Presidência que nâo era intençâo que as pessoas que
acusararn viessem aqui prestar Os esciarecimentos. No entanto, a pessoa está aqui,
no Poder Legislativo, neste momento, nurn dos plenários acanhados que temos. A
Presidência propôe que o debate aconteca neste Plenário.
O Deputado Hely Tarqtiinio - Posso concordar desde que esta reunião seja suspensa
ou encerrada. A outra comecaria aqui, de acordo corn o requerimento do Deputado
Irani Barbosa. V. Exa. pode prorrogar 0 prazo desde que nâo seja apreciada
maté ri a.
O Sr. Presidente - Acabamos de aprovar o requerimento do Deputado Irani Barbosa.
A Presidência apenas quer curnprir o que foi aprovado por urianimidade, inclusive,
corn usia emenda apresentada. Vamos fazer o debate. Os Deputados farào as
perguntas, e o Presidente ira respondê-las. Em vez de acontecer no Plenarinho,
será no Plenário, que é muito mais confortável para todos. Essa é a ünica
diferença.
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, quero entender se essa consulta
feita ao PFL e ao PSDB, nominalmente, tern a concordância da Cornissão de
Fiscalizacao Financeira.
O Sr. Presidente - Sim, isso ja foi devidamente conversado e entendido corn o
Presidente da Cornissâo de Fiscalizacão Financeira.
O Deputado Sebastiâo Costa - Indago a V. Exa.: o Diretor Financeiro daquele órgào
estaria presente taxnbém, já que a ernenda faz alusâo a ele?
O Deputado Hely TarqUinio - Perguntaria a V. Exa. se, ocorrendo o debate neste
Plenário, por hoje fica encerrada a reunião, e não varnos, depois, prorrogar essa
pauta.
O Sr. Presidente - Estou querendo resolver o problema da rnelhor forma possivel,
dando arnplo direito aos Deputados que tern perguntas de formula-las. Esta
Presidência nâo se comporta corno outras no passado, quando Deputados que estavarn
por dentro da matéria, querendo discuti-la e em condicoes de contribuir corn o
debate nào tinharn o direito de fazer uso da palavra. Nâo é essa a intencâo da
Presidéncia.
O Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, gostaria que ficasse esciarecido o
seguinte: 0 Diretor Financeiro estaria presente ou teria que vir em outra data?
O Sr. Presidente - A Presidência solicitou a. assessoria que verificasse se o
Diretor Financeiro estará presente. Se ele estiver, estaria cumprido; se nâo,
nurna outra oportunidade, caso V. Exa. não ficasse satisfeito, ele seria convocado
a vir ate a Assernbléia.
O Deputado Sebastiäo Costa - Näo temos objecao.
O Sr. Presidente - A Presidéncia esta. sendo informada de que o Diretor Financeiro
está na reuniâo da Comissão.
0 Deputado Sebastiäo Costa - Ôtimo.
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5	 Outra coisa que gostariarnos de deixar bern claro é que o requerimento do Deputado

Irani Barbosa foi apresentado, e ja havia um no mesmo sentido, dos Deputados Hely

5	 TarqUinio e Sebastiâo Navarro Vieira. Portanto, nao pode ser atribuida a nós a

e	
oposicào, a questão e que a pauta trazia outra matéria alérn do requerimento,
estávamos discutindo a outra matéria, Sr. Presidente. Temos o dever de defender

S	 que esse fato seja passado para a opiniAo püblica de Minas. Isso é dever civico.
Nào temos nada em contrário que venha a Plenãrio, que vá a praca, nada disso.
0 Sr. Presidente - Entäo, podemos solicitar aos convidados que venharn ao
Plenário. Convidamos a compor a Mesa a Exmo. Sr. Armando Costa, Secretário da

•	 Sailde. A Presidéncia convida tainbém os Exmos. Srs. Henrique Hargreaves,
Secretário da Casa Civil; Saulo Moreira, Secretário particular do Governador;

SJoào Baptista Magro Filho, Superintendente-Geral da FHEMIG; Leonardo Cardoso de
.	 Barros, Diretor Administrativo da FHEMIG; Jesus Fernandes, Diretor Financeiro da

FHEMIG; Sônia Cardoso, Diretora Hospitalar da FHEMIG, assim como o Sr. Mücio
. Ledo, Diretor de Ensino e Pesquisa da FHEMIG, e o Deputado Márcio Cunha,

Presidente da Comissâo de FiscalizacAo Financeira. Corn a palavra, o Sr. Joâo

5	 Baptista Magro Filho, que terá 10 minutos para resurnir as colocacoes que
feitas na reuniâo da Comissão de Fiscalizagao Financeira.

5	 0 Sr. Joào Baptista Magro Filho - Inicialmente, gostaria de agradecer ao

S	
Presidente desta Casa, a todos os Deputados presentes, as autoridades e, mais uma
vez, ao corpo de funcionários da FHEMIG, Diretores e funcionários, e dizer, corno

S ha pouco, que muito me honra estar aqui, novamente. Disse que é a terceira vez
que aqui venho. A primeira, quando fui submetido a sabatina e coloquei Os planos
para a Fundacao. A segunda, convocado pela Comissâo de Saüde, para falar sobre 0
atendimento dorniciliar aos pacientes pós-internacào.

5 A terceira, como disse, é esta, que de certa forma, me constrange, mas espero que
possamos, nesse momento de tensão, construir alguma coisa positiva para a
Fundacao.

O	
Tentei explicar que tudo comecou corn a concepcâo que essa diretoria tern para a
Fundagao e gostaria de insistir nisso. Existem, no Brasil, hoje, algumas linhas

S
de pensamento sanitário, de pensamento sobre a saiide. Urna linha acha que o setor
privado deve ser ampliado, outra pondera que o setor pi.blico é importante. Disse,

•	
naquela oportunidade, que eu era de uma linha que valorizaria a cooperagão entre
os dois e queria lernbrar que, nesse momento, dirigia uma instituicào püblica.

5	 Disse a repito que considero a Fundacao Hospitalar uma das mais importantes

S	
instituicôes sanitárias do Pais e, pela funcao que exerci na minha vida, corno
professor de saüde püblica na Universidade Federal, tive oportunidade de conhecer

S	 grande parte das instituicoes de saüde do Brasil e principalmente das Pméricas.
A FHEMIG é fundamental para Minas Gerais. Eu disse que a idéia näo era acabar corn

5	 a FHEMIG, como alguns imaginavarn em anos pas sados. Disse que a idéia não era
transformar os hospitals em organizacôes sociais, conforme alguns pensavam. Falei

5	 claramente que a idéia era reorganizar a FHEMIG, arnpliá-la e torná-la cada vez
major qualidade para o povo mineiro.5	 Na primeira vez que aqui vim e tarnbérn na segunda - estou repetindo, portanto -,

S	
disse que para isso precisava de alguns instrumentos: centralizar compras em
grande quantidade e deixar de fazer compras pequenas em cada unidade hospitalar,

S	 fazer protocolos de procedimentos, padronizar compras, porque urn comprava de urn
fornecedor, outro de outro. Os equipamentos erarn de várias instituicôes, e isso

5	 aumentava a custo da Fundagâo. Falei que as hospitals do interior precisavarn de
mais cuidados. Lernbrei que ainda havia grande quantidade de hospitals que eram

5	 antigas colônias de hansenianos e que era meu interesse me dedicar a

S	
Essa postura nos levou, durante esse tempo, a conseguir retirar a FHEMIG do
noticiário, coma vocês podem observar, porque fomos melhorando a qualidade da

S	 Fundacao. A FHEMIG sempre aparecia no noticiário. Nesse projeto, a nossa idéia é
que ela se constitua numa rede de hospitals, e nào em hospitais isolados. E,

5	 principalmente - e ai é a fulcra da questào -, que trate de cuidados hospitalares
a deixe outros cuidados para quern provavelmente possa faze-los melhor. Al surgiu

5	 a pergunta: p0550 melhorar as condicoes da FHEMIG? Tenho dinheiro para
investimentos? Tenho dinheiro para comprar novos tomógraf os, novas lavanderias? E5	 conclui, como os senhores tambérn o farâo, pois conhecern o orcamento, que

.	 havia dirtheiro para novos investirnentos.
Fizemos urn amplo diagnóstico de varios itens. E ha ate urn item interessante:

5 relacao de bens da FHEMIG cedidos a terceiros. Por exemplo, ha urn aparelho de
raios X, tomógrafo, cedido a outra instituicao. Na época em que foi cedido,
deveriarn estar sobrando. Existe hospital da FHEMIG doado para 0 setor privado, 0
CARDIOMINAS era da Fundacao.

5	 Fizemos urn amplo diagnostico e, para simplificar, tainbém urn diagnóstico das

S
S
S

S
S



lavanderias hospitalares. Visitamos todas elas, e aqui está esse diagnóstico.
Constatamos que tinhamos que fazer algurna coisa. Fizemos uma análise de todas as
lavanderias, procurarnos saber como o Ministério da Saüde estava tratando essa
questão e vimos que havia terceirizado seus próprios hospitais, principalmente no
Rio de Janeiro.
Fornos a Secretaria de Adrninistracao, solicitamos usia autorizacâo para esse
estudo. Uma de nossas lavanderias foi autuada pela Prefeitura de Belo Horizonte e
usia dessas lavanderias perdeu o alvará de funcionamento.
Entào, chegamos a usia situacao de constrangimento que nos levou a tomar algumas
iniciativas. Por isso, fizemos a proposta de terceirizacâo, que levamos a análise
superior. Essa proposta foi aprovada, e iniciamos o processo de licitacao,
visando levar a lavanderia para a regiao do Barreiro, regiâo do Hospital Julia
Kubitschek, usia vez que temos urna usina de lixo perto do Hospital Eduardo de
Nenezes. Assim, queremos criar ali usia central de apoio para aquela regiao. Para
não me alongar muito, fizemos o processo licitatório e fomos surpreendidos corn
alguns questionasientos a esse processo. Tudo o que eu expliquei ha pouco pareceu-
nos correto. Cabe-nos tomar cuidado ate a abertura da licitacao. Quanto a outras
coisas gue venharn a ocorrer fora da Fundacao, fica dificil para mini tomar
conhecimento delas; por exemplo, a maneira como as empresas estâo tratando a
Fundacao ou coisas assim. São inimeras as licitacoes.
Então, a licitacao foi aberta e está sendo questionada. Para resumir, gostaria de
dizer que é usia licitacao em andarnento e que ela ainda se encontra em periodo de
recurso. A empresa ou as empresas interessadas podem recorrer. Alérn disso, eu ou
a comissâo de licitacâo ainda podemos considerar a necessidade de interromper
essa licitacao.
Ainda sobre a questão das lavanderias, infelizmente, ocorreram outros problemas,
e eu procurei mostrar que fomos olhar os precos do Ministério; consultamos, vimos
os precos médios e procurarnos cumprir as normas do Ministério, dentro do banco de
precos. Deteriminei ainda que toda licitagào da FEEMIG deve seguir o banco de
precos do Ministério. Nesse banco, temos usia media dos precos praticados nos
vários hospitais do Brasil.
Tanibém sobre a questão das compras de hortifrutigranjeiros, expliquei que esse
processo ainda está em andamento e que as questôes de preco mInimo, médio e
máximo, em muitas categorias de alimentos, são equivalentes. Quanto aos
automóveis, expliquei que precisávamos aurnentar a nossa frota, a fim de atender a
urn pedido e a necessidades da Secretaria de Estado da Saiide, para cuidados
ligados a hemodiálise, oncologia e fisioterapia, especialmente porque nos, na
FHEMIG, estarnos tirando os pacientes do hospital e cuidando deles em casa.
Expliquei tainbém que, em determinados momentos, pela urgéncia - temos 22 unidades
e sempre temos problemas em CTI5 e outras unidades de urgência -, como aconteceu
na questão dos fios cirürgicos, chegasios a licitagão. Se tivermos dificuldades
para conclui-la, temos que anulá-la e, como ja foi feito em vários momentos,
dispensar a licitacão, fazendo usia compra emergencial para, depois, abrir nova
licitacao. Por iiltimo, falei que considero a Fundacãc Hospitalar a mais
importante do Estado e que gostariamos de cooperar corn os municIpios, como agora
estamos cooperando corn a Secretaria do Interior, assusiindo trés unidades
hospitalares que estavarn corn essa Secretaria. Disse ainda que pretendernos
expandir os servigos da Fundaçao e que vamos abrir urn hospital em Venda Nova. Que
considerarnos que o nosso trabaiho corn os pacientes em casa deve se estender para,
no minimo, 500 pacientes. Observem: 500 pacientes cuidados em casa, ou 100
pacientes cuidados em casa, representarn quase urn hospital que não tivemos que
construir para cuidar dessas pessoas.
Para concluir a exposicão que fiz ha pouco, agradeci aos senhores pela
oportunidade de estar aqui. Disse ainda que gostaria que entendessem que a niinha
presenca aqui novarnente é a repeticão de usia correspondência que enviei a todos
os senhores no dia 8/6/99. 0 oficio enviado do meu gabinete tern o nurnero 178/99.
Enviei esse oficio, que dizia: os senhores precisaxn ajudar a Fundacão Hospitalar.
A situacao tende a se agravar; a situacão é calamitosa, exigindo prontas
intervencöes em nossa administragão.
Da mesma maneira que enviei esse oficio aos senhores, gostaria que entendessern a
ruinha presenca, aqui.
Corn a minha presenca, aqui, hoje, considero que P0550 renovar o meu apelo.
Agradeco a oportunidade, apesar da dificuldade pessoal que enfrento, juntarnente
corn toda a Fundacão. Nâo estou acosturnado, corno profissional da area da saüde, a
questöes dessa ordem, mas entendo que são importantes.
Gostaria de dizer aos Deputados que me questionarn que a mini-ia presenca é para
pedir ajuda para construirrnos meihor a Fundacão Hospitalar. Insisto em que não
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posso dizer que não existam erros num arnbiente de mais de 14 mil pessoas. Sobre
Os questionamentos, do ponto de vista do encaminhamento, nâo os enxerguei. Como
falei, ha pouco, peco que venham para dentro da Fundacao Hospitalar, para somar
esforcos conosco, esquecendo-se as questôes partidárias, porque a Fundagâo
Hospitalar precisa muito dos senhores. Poderiamos transformar esse memento numa
nova proposta para a Fundagão. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - A Presidência vai estipular urn tempo de 3 minutes para a
formulacao das perguntas e a mesmo tempo para as respostas. Os Deputados terão o
direito de formular quantas quiserem, mas cada pergunta e seus respectivos
comentários deverào se ater a 3 minutes. Corn a palavra, o Deputado Miguel
Martini.
o Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, quero
registrar a alegria de aparecer na Rede Minas de Televisâo. Pelo menos assim
conseguimos aparecer, porque estâo transmitindo ao vivo esta reunião pela Rede, e
as Deputados de Oposigào nàc tern muito espaco naquela Rede. Quero ainda registrar
que, quando se quer trazer pessoas para dar explicacoes aqui, vêm muito
rapidamente. E pena que nao tivemos a mesma pressa para trazer a Secretário e o
Diretor de Obras. Esses o Governo não quis trazer. Quando quer, traz zeus
convidados rapidamente. Vamos as perguntas, porque temos düvida. Estamos ainda
sern entender algurnas coisas. Diante do que foi dito, em razão do mau estado de
conservacao das lavanderias, seria feita urna terceirizacao, ate que fossem
recuperadas. Quanto vai custar a recuperagâo de cada lavanderia? Quanto foi
levantado para se fazer esse planejamento?
Segunda questao: por que fazer urn contrato corn vigência de 60 meses, se o usual é
apenas 12? Nâo seria prudente fazer pouco a pouco?
Terceira questão: por que existe usia cláusula prevendo que a vencedora da
licitagâo poderia exigir 5% do valor total do contrato ate 30 dias de sua
assinatura?
Quarta: qual a explicacao para que muita gente - pensei que fosse somente a
Oposigâo, mas ficamos sabendo que foi muita gente - já soubesse, 10 ou 15 dias
antes, a empresa que venceria essa licitagao? Como explicar que essa empresa que
foi habilitada, a Brazil Sul, que nao possui lavanderia em Belo Horizonte ou ern
Minas Gerais, somente corn usia carta de intencâo foi a vencedora dessa
concorrência?
Por que a comissâo de licitacao da FHEMIG pediu, em oficio, que a empresa
inabilitada abrisse mao do prazo de recurso de que tinha direito. No nosso
entendimento, existem muitas argumentagôes, mas ate agora nenhurna convenceu.
Queremos saber que ganho a Estado teria. Essa é a prioridade para a FHEMIG nesse
memento? Essa é a questao emergencial?
Por urn lade, vemos que essa licitagao teria side viciada. Ha tanibém a questao dos
fios cirürgicos, que vamos perguntar depois. Na outra, dispensa-se a licitagao
mesmo depois de haver sido iniciado e cancelado esse processo de licitacao. Sâo
algurnas perguntas para comecarmos pelo menos a entender.
0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Boa noite a todos. E urn prazer estarmos aqui
para esclarecer a Casa e a opiniao püblica essas questôes. Achamos que, de certa
forma, ha injusticas. Decidimos terceirizar as lavanderias per alguns principios.
Primeiro, consideramos que a Fundacao tern uma missão major e solidária, que é o
atendimento assistencial. Devemos priorizar cada vez mais a alocacao de recursos
corn aquisicâo de novas equipamentos, corn metodologias gerenciais, corn ferramentas
humanas capacitadas, treinadas e voltadas principalmente para o atendimento
assistencial. Portanto, estamos, lenta e gradativamente, deixando de atuar em
setores onde nao temos a competência que deveriamos ter. Recentemente,
terceirizamos o nosso servigo de nutricao dietética ao preco de R$2,27 per
refeicao. Recebemos iniuneros abaixo-assinados comprovando a eficácia da medida e
da qualidade dos services, atestadas pelos nossos funcionarios. Mas, como o Dr.
João Baptista disse muito bern, corn relacao as lavanderias, previdenciamos ample
diagnóstico - näo foi uma agão aleatória. Fizemos ample diagnóstico sobre a
situacâo dos flosses equipamentos encentrados e da infra-estrutura encontrada.
Para que censigamos consertar toda a Fundacae, no que diz respeito a infra-
estrutura fisica de equipamentos, é necessário alge em tome de R$27.000.000,00.
Esses dados nos foram repassados e representam usia estimativa de nossa Divisâo de
Engenharia e Seguranca e de nossa Divisãe de Arquitetura.
O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Terceirizamos porque constatamos "in loco" e
através do diagnóstico feito corn base no reteiro de vistoria fiscal da Vigilância
Sanitária de Bela Horizonte que nenhuma das lavanderias hospitalares da rede
FHEMIG pessuia na sua totalidade os pré-requisitos exigides pela Vigilancia
Sanitaria. Portanto, nâo pederiamos oferecer urn service de qualidade, que nós, da



atual gestâo, queremos levar a populacao de Minas Gerais.
Terceirizamos porque näo somos eficientes na totalidade das nossas agôes no
gerenciamento de lavanderias hospitalares. Nào é a nossa missào major e solidária
- a nossa missâo-fim. Buscamos junto ao Ministério da Saüde, através de ampla
consulta ao banco de pregos, a constatacâo de que os hospitais pth1icos,
principalmente os federais, tinharn as lavanderias hospitalares terceirizadas, e a
urn custo medic de R$12,00 ou R$14,00 por quilograma de roupa processada. E nao se
trata simplesmente de usia lavagem de roupa; é lavagem, desinfeccao,
esterilizacao, transporte e costura reparadora. Estipularnos, em edital, que o
nosso preco máximo seria de R$1,90, e isso para mais, para que pudéssemos ter a
construcâo de uma instalacao capaz de proporcionar, a Fundagao, urn local para se
instalar a lavanderia central nurn tempo hábil, ate que consigamos reformar todas
as nossas lavanderias. Qual é o tempo? Temos que ter urn tempo longo para planejar
e batalhar por novos recursos. Assurnimos a Fundacao Hospitalar corn R$2.500.000,00
de débito na fonte própria do SUS, e hoje esse débito, através de gerenciarnento,
foi baixado para R$600.000,00. Entâo, conseguir novos recursos para reformar
nossas lavanderias hospitalares não é urna tarefa que conseguimos realizar de urn
dja para o outro. Nâo é decisâo nossa a de terceirizar tudo, tanto que, em Patos
de Minas, tinhamos terceirizacâo, mas conseguimos consertar os equiparneritos,
rompemos corn a terceirizacao e agora estamos lavando roupa em nossa própria
lavanderia. Pois bem, näo terceirizamos a totalidade das roupas processadas em
Belo Horizonte. Sac processados 8.000kg por dia, terceirizamos ate 4.000kg.
Então, são 50% das roupas processadas na FEEMIG.
Terceirizamos, porque tivemos urn hospital, o Galba Veloso, que nao teve seu
alvará de licenca sanitária liberado pela Prefeitura de Bela Horizonte. Isso foj
amplarnente divulgado, inclusive pelos jornais de grande circulagao de Minas
Gerais. 0 Hospital Galba Veloso foi reprovado por causa da lavanderia hospitalar,
que obteve urn indice de 43%. Entâo, foi uma decisào madura a de tercejrjzar a
lavanderja, a metade da roupa processada. Por que o capital social de
R$500.000,00? A Lei n° 8.666 permite que estipulemos ate 10% do valor total a ser
contratado, o que representaria R$3.680.000,00, se processássemos todos Os
4.000kg de roupa, considerando o preço máximo estipulado em edital. Ate agora não
sabemos se haverá preco máximo, porque temos recurso, e o prazo dele é ate sexta-
feira. Entäo, se tivermos todos esses precos, o quantitativo total e o prazo
total de contrato, poderiamos estipular urn capital social de ate R$1.368.000,00.
Pois bem, estipulamos o valor de R$500.000,00 para que outras empresas tivessem
major possibilidade de acesso a nosso certame licitatório. Então, ele foi 3,65%
do permitido por lei. A caucao de R$50.000,00 é outro item que foi colocado em
edital, para que nâo fosse permitida a entrada de empresas que nao iriarn honrar
suas propostas ate o final do certarne licitatório. E muito fácil usia empresa
entrar nurn certame licitatório polêmico, de alto investimento, sern depósito
caucão, colocar usia proposta que nao é compativel corn o mercado e, depois,
simplesmente, retirar sua proposta, fazendo corn que percamos todo o processo
licitatório. Foi usia medida de autodefesa da Fundagão. Todos esses itens foram
cumpridos. Tivemos, taiiibém, urn ato paralelo a esse, que depois posse passar as
mâos dos senhores, um pedido de parceria, juntarnente corn a parceria de Belo
Horizonte, no que tange e respeita a possibilidade de abrirmos urn convênio corn a
lavanderia hospitalar municipal, que processa hoje 2.400kg. Já nos foi respondido
que podemos iniciar as discussôes. Entâo, nâo temos a pretensão de passar tudo
para a iniciativa privada, temos tarnbérn a intencào de prestigiar as parcerias corn
as instituigôes püblicas, come a Prefeitura de Belo Horizonte, que tern usia
lavanderia municipal ociosa. A resposta estã aqui.
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência quer apenas urn
esclarecisiento. Por que o prazo de vigência do contrato é de 60 meses e nào de 12
meses, como seria o normal?
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Respondendo a essa pergunta: o prazo é
suficiente para que a Fundacao promova todos os processos de estudo interno em
relacao as nossas lavanderias já existentes. Para que saibamos, corn certeza, a
prazo e a valor necessário a demanda, para que consertemos a lavanderia do Galba
Veloso, que requer usia série de procedimentos e contato corn o setor de
arquitetura, que nern sempre está capacitado a realizar projetos, porque tern duas
pessoas apenas para faze-los, os da Fundacao toda, possivelmente, terlamos de
licitar, através de procedimentos licitatórios regulares, para podermos contratar
empresas especializadas, a fim de fazersios projetos arquitetônicos para as
lavanderias. Seria urn prazo, tarnbém, para que consigamos, através da aprovacao da
proposta constitucional de Brasilia, recursos novos para a saiide. Será urn prazo,
tanibém, suficiente para que o galpao passe a pertencer a Fundacão, porque



S

exigimos, em edital, a construgao de urn galpão, a partir de 36 meses da vigencia
do contrato. Essa não é urna prática nova na Fundacão. No Governo anterior,
tivemos urn processo de dispensa de licitacao para instalar uma usina de

.

	

	 tratarnento de lixo no Hospital Eduardo Menezes, pelo prazo de cinco anos de
vigência. Isso também está aqui, e não é urn hábito novo que estamos criando. Essa

5 foi, ate mesmo, uxna forma de nos espelharmos em uma parceria mais longa e
concreta para bons projetos. Esse é urn born projeto, tanto é que nós 0 mantivemos.
0 Sr. Presidente - A segunda pergunta: (- Lê:) "Por que existe cláusula prevendo
que a vencedora da licitacão pode exigir 5% do valor total do contrato, que seria
em torno de R$14.000.000,00, ate 30 dias da sua assinatura?". 0 Sr. Leonardo

.

	

	 Cardoso de Barros - Esses 5% dariam menos de R$14.000.000,00, porque a proposta
toda do contrato é de R$3.680.000,00. Então, esse é o investimento sobre o qual

•

	

	 nossa divisão de engenharia levantou os valores do custo estimativo da construcão
do galpao. Se rompêssemos o contrato de uma hora para outra, esse valor teria de

5

	

	 ser ressarcido depois que o galpão tivesse sido concluido. 0 Sr. Presidente -
Terceira pergunta: (- Lê:) "Como explicar que o Estado de Minas tenha publicado o

5

	

	 nome da ünica habilitada antes mesmo da abertura de envelopes para habilitacao?".
0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Pelo processo licitatdrio regular, temos, no

5	 edital, estipulado que as empresas deveriarn proceder a vistorias técnicas
•

	

	 cinco dias iSteis antes da entrega das propostas de habilitacao. Esse tempo é
suficiente para que o mercado conheca as empresas que fizeram as vistorias

S técnicas para conhecerem os locais onde deveriam trabalhar, pegar as roupas e
lava-las. Esse tempo é suficiente para o mercado saber as empresas que poderiarn
participar do processo de habilitacao. E é urn tempo suficiente para 0 mercado
consultar a vigilãncia sanitária municipal e saber que nenhuma lavanderia situada
em Belo Horizonte possui alvará de licenca sanitária para funcionarnento. Esse

.

	

	 dado é muito fácil de ser obtido. Três empresas fizeram todas as vistorias
técnicas, e uma fez urn comunicado por escrito a Fundagão, pedindo que abrissemos

S

	

	 mao e prorrogássemos o prazo porque nao conseguiu juntar, em tempo hébil, toda a
documentacao. E pediu mais, que ampliássemos os valores do teto máximo

5

	

	 estipulado, porque não conseguiu chegar, na composicão final dos seus custos, ao
valor de R$1,90. Então, esse é urn prazo suficientemente hábil para que as

5	 concorrentes saibam qual serã, ou qual deve ser, ou qual poderá ser a
vencedora do certame licitatório normal. 0 Sr. Presidente - A quarta pergunta: (-
Lê:) "A Brasil Sul foi habilitada, sendo que não possui lavanderia suporte, tern

S	 apenas usia carta de intencao para a construcão dessa lavanderia em São Goncalo.
Em caso de emergência, lavará a roupa dos hospitais em São Goncalo?".

. 0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Corn relagao ao processo licitatório, temos uma
comissão permanente de licitagao, composta por quatro mernbros efetivos titulares:
Os Srs. Alencar Tadeu Winter; Cláudio Pedrosa Assungao, ex-Chefe do Departamento
Juridico do Governo anterior; Luis Paulo Araüjo, tarnbém da assessoria juridica do
Governo anterior; e José Antonio Macedo, que ja faz parte da comissão ha anos. 0
Presidente da Comissão nan é considerado urn de seus mernbros. E usia cornissão de

S licitacão do mais alto gabarito, e, se a documentacao nao estiver conforme as

S exigèncias doedital, a empresa deverá ser inabilitada. Temos que ter acesso a
tal documentacao, pois desconheço os documentos de habilitacao da empresa e não
P0550 afirmar que erramos, mas apenas que a comissão é do mais alto gabarito, e
determinaremos, ja que o prazo recursal para a habilitacao das empresas vence na

5

	

	 sexta-feira, a promocao de novas diligências sobre a documentacão apresentada e 0
cancelamento imediato do processo licitatOrio, caso se constate qualquer erro.

5	 0 Sr. Presidente - Quinta e ültima pergunta: (- LO:) "Por que a comissão de
.

	

	 licitacao da FHEMIG pediu, em ofIcio, que a empresa inabilitada abrisse mao do
prazo recursal?".

5

	

	 0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Esse é urn processo que já praticamos na FHEMIG
ha muitos anos. Quando temos certames licitatôrios e se apresentaxn poucas

5 empresas na fase de habilitacao, para que tenhamos major agilidade no processo,
contatarnos as empresas inabilitadas e solicitamos que abram mao do prazo
recursal. Isso, de maneira alguma, pode ser interpretado como forma de pressão

S	
para a agilizacão do processo licitatOrio.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. A Presidência insiste,

S
para o bom andamento dos trabalhos, que seja feita usia pergunta por vez. No
final, os Deputados que julgarem conveniente fazer novas perguntas terão

5	 oportunidade para
0 Deputado João Leite - Atendendo ao pedido do Presidente, farei três perguntas.

5	 Quero tambOm dizer da minha satisfacao de aparecer na TV Minas, usia vez clue

S

	

	
proibidos de ser filmados por essa TV. E urna satisfagao poder falar ao seu
telespectador, ja que essas explicacoes estão sendo transmitidas diretamente.

S



Gostaria de perguntar ao Superintendente qual é o nunero de servidores da
lavanderia da FHEMIG, servidores que serão afastados para que essa empresa cuide
da lavagem das roupas dos hospitais da FHEMIG. Gostaria de saber tainbém sobre a
destinacão de terreno e a indenizacão a empresa pelo investimento nesse terreno
do Estado. Corn relaçao a caucão de R$500.000,00, gostaria de saber se, nos
fornecimentos de came e leite, as exigências são as mesmas. Por fim, queria
indagar se todos Os diretores de hospitais receberam urn automóvel e se é do
modelo Vectra, coma o que hoje atende ao Superintendente da FHEMIG. Por enquanto,
são essas as minhas perguntas. Muito obrigado.
o Sr. Joäo Baptista Magro Filho - Deputado Joâo Leite, afirmei, em minha
exposicao anterior, que nenhuxn funcionário será dispensado. Estainos em fase de
expansão, assumindo novas unidades hospitalares, coma é o caso do hospital de
Venda Nova, que deverá ser criado, ainda este ano, corn urn nárnero elevado de
profissionais. Se for necessário, algurn funcionário poderá ser remanejado, mas
não será demitido. E comum remanejarmos muitos funcionários, treinando-os em
novas funcoes. Esqueci-me de dizer que, nas lavanderias, a ainbiente e muito
insalubre e agressivo as pessoas que lá trabaihain ha muitos anos, sendo-lhes,
alias, benéfica a troca de funcao.
De qualquer forma, no Hospital Julia Kubitschek a idéia é que a lavanderia, uma
vez lá instalada, possa gerar novos empregos. A nova lavanderia poderá oferecer
novas empregos, e Os funcionários que tiverem de ser remanejados assim a serão.
Quanto a questão dos terrenos é urn fato interessante. A FHEMIG possui muitos
terrenos. Imagino que saibarn isso. Por exemplo, em Betim, temos muitos alqueires
de terra na Colônia. No Hospital Julia Kubitschek temos uma area grande de
terrenos. No Hospital Eduardo Menezes também. Nos hospitais do interior temos
muitos terrenos. Tainbém temos muitos problemas corn esses terrenos. Corn prudência,
ao contrário do uso de terrenos de vezes anteriores, fui ao Conselho Curador e
submeti a eles a fato do uso dos terrenos, que teria de ser autorizado para a
construção ali da lavanderia. Esse terreno teria a autorizacão do Conseiho
Curador. A questào dos automóveis. 0 Vectra está corn a Diretoria, é de minha
utilizagâo e de pessoas convidadas ou de pessoas a quem o nivel central assirn
destina.
Os outros diretores têni outros carros, Gol, Corsa, e ternos em cada unidade urn
nümero de carros razoáveis a disposicao das diretorias e dos hospitais. 0
Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, coma temos somente trés minutos, you
dispensar os cumprimentos. 0 meu Lider do PFL pediu licenca para se pronunciar em
primeiro lugar. Cedi, mas a Mesa não atendeu ao pedido. Queria dizer aos
responsáveis da FHEMIG que esses processos de corrupcao não são novos. Isso é
velho na RepOblica brasileira e chegamos a conclusâo que o nosso poder publico
está de fato apodrecido. Isso é usia realidade, nâo so de Minas Gerais, mas do
poder plblico brasileiro, de maneira geral. Quero tazer aqui usia mencâo a
imprensa investigativa, que faz urn trabalho excepcional para a transparéncia dos
processos do poder püblico no Pais e, se Deus quiser, vai continuar denunciando
fatos sabre os quais a opiniao püblica deseja esclarecimento. Sei que a processo
de licitacao - a Lei n° 8.666 - não pode delimitar territOrio. Evidentemente, e
usia acào que tern de se estender por todo o territOrio brasileiro. Mas parece-me
estranho buscar no Rio de Janeiro alguem para lavar roupa. Será que Minas Gerais
nâo tern lavanderia, mesmo que, com isso, se tivesse de partir o processo, em vez
de centralizá-lo, para que outras lavanderias tambérn fossern credenciadas,
diminuindo o valor do patrimOnio liquido e para que outras empresas mineiras
participassem?
Será que temos que ir a São Paulo, através da CEAZZA, nâo a CEASA de São Paulo, é
a CEAZZA, corn dois "zês", buscar hortigranjeiros? Parece-me urn tanto estranho,
embora esse processo licitatório seja nacional. Tambérn deixa-me em düvida a preco
de R$1,90, ja que estava sendo operado a R$1,60, e, evidentemente, concluindo a
questionamento, queria saber do Diretor Financeiro e do Superintendente qual a
relacao de trabalho corn a Vice-Governador Newton Cardoso.
0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relacao a usia empresa do Rio de Janeiro vir
ate aqui e ganhar urn certarne licitatOrio pübl±co, de amplo acesso, divulgado na
imprensa e em urn jornal de grande circulacão, não podemos, pela lei, restringir a
participacão de nenhurna empresa brasileira. Quando fazemos concorrência
internacional, não podemos restringir a participacão de nenhuxna ernpresa
internacional. Temos grandes laboratOrios vendendo rnedicarnentos para nós. Não
tinhamos coma restringir a eritrada, legalmente, de nenhurna empresa nacional. Foi
urn processo licitatório aberto, publico e corn direito de participacãa de qualquer
licitante do Pais.
Em relacao ao fato de 0 hortifrutigranjeiro buscar em São Paulo, as empresas tern



filiais no Brasil inteiro. A empresa CEAZZA, corn dois "zês", e nào corn "s",
fornece para a FHEMIG ha bastante tempo. Entrou porque 0 processo foi p'Sblico e
dá direito de acesso a qualquer participante.
o Deputado Paulo Piau - Corn relacao a R$1,90 e a R$1,60, evidenternente, ha
relaçao corn o Vice-Governador.
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relacão ao preco de R$1,90, fizemos esse
preco novamente baseados em consulta ao Banco de Precos do Ministério da Saüde,
que tinha urn preco media praticado pelos hospitais pdblicos federais tairibéni em
R$2,00 e R$14,00. Abaixamos 12,4% desse preco e estipulamos corno preco máxirno em
edital, não sornente para lavar roupa, desinfetar, transportar, fazer costura
reparadora, mas tanibém para construir o galpao. 0 valor que temos na Fundacao, a
metodologia de composição dos custos ainda nao é a ideal. Não temos ainda como
computar nos custos comas importantes corno, por exemplo, a depreciacao dos
equiparnentos, a manutencao, o transporte das roupas de uma unidade para outra, 0
que tairtbém e einbutido nos custos. Nossa composicào de custos interna ainda é
frágil.
Em relacao ao Vice-Governador, Newton Cardoso, meu norne é Leonardo Cardoso de
Barros, minha mae é de Curvelo, Marilia Tanure Cardoso de Barros, já falecida, e
meu pai, José Antero de Barros, é de Conceicao do Mato Dentro. Não tenho nenhurna
ligacao de parentesco, e sim de respeito ao trabalho profissional desempenhado
pelo Vice-Governador do Estado.
O Deputado Sebastiào Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não faz
muito tempo, tive a satisfacao de receber a visita do Sr. João Magro, quando
indicado para o alto cargo que agora ocupa. V. Sa. me causou a meihor das
impressoes, e foi corn tranquilidade que emprestei meu aval nesta Assembléia a
indicacao do seu nome. Por isso mesmo, choca, causa surpresa ver a que agora está
acontecendo, a ponto de a imprensa mineira publicar, corn antecedência, a firma
vencedora, numa demonstracao clara e evidente de que era uma licitacao dirigida.
Isso choca, surpreende. Gostaria so de lembrar o que aprendi ha muito tempo. Aqui
estã justificado que está tudo conforme a Lei n° 8.666, mas, ha muitos anos,
aprendi que a lei serve para encobrir, as vezes, muita irregularidade. Nem tudo
que é legal é moral. Feitas essas consideracoes, passo direto a minha pergunta.
V. Sa., no item 5 de sua exposicao, diz que a privatizacao das lavanderias foi
considerada ainda a mais adequada, uma vez constatado que o Ministério da Sadde
tercairizou as lavanderias dos seus hospitais. 0 Governador do Estado acaba de
chegar dos Estados Unidos, onde, sem pejo de ofender nosso Pain, procurou dar usia
demonstraçao clara e ostensiva de qua confronta tudo aquilo que é praticado pelo
Governo Federal, a ponto de dizer que se declara candidato a Presidéncia da
Repüblica para atrapalhar a candidato a sucessão do atual Presidente, qua promove
usia politica neoliberal de desestruturacao e de desmonte do Estado. Foi-lhe
perguntado: as acOes da CEMIG seriarn vendidas? Ele disse que nâo. Furnas? Nâo. Os
Bancos estaduais? Nâo. 0 Sr. Maxwel, que promoveu o encontro, falou que foi
importante que o mundo empresarial, o capitalmsmo, pudesse saber que, no Brasil,
ainda existem discursos retrOgrados dessa natureza.
O Governador do Estado traca usia politica de confronto direto corn tudo aquilo que
é praticado pelo Governo Federal, que é neoliberal e promove a desmonte do Estado
por meio de terceirizacoes. V. Sa. copia a que a Ministério da Saüde esta fazendo
em termos de terceirizacão. Quem esta certo, Sr. João Magro, a Governador do
Estado, nas suas definicoes, ou V. Sa., na politica que implanta? Gostaria de
saber do Diretor Administrativo usia questão que ficou em düvida nas explicacoes
qua deu. Disse qua precisava de 60 mesas de contrato porque so tinha dois
funcionarios para elaborar projeto. Pergunto: Se não tivesse nenhum funcionário,
a contrato com essa empresa do Rio seria "ad eternun"? Man isso a Lei n° 8.666
nào permite.
o Sr. João Baptista Magro Filho - Deputado Navarro, espero, sincerarnente, que
mantenha a sua opiniao por muitos a muitos anos, para qua eu possa tar a honra de
lhe provar msso. Da mesma maneira, respeito-o muito e lhe agradeco mais usia vez
por sua intervenQao. Acho que estamos hoje, no Pals, precisando de maior
cooperacão entre fOrmulas varias. Em São Paulo, a questào da cardiologia foi bem
resolvida. São . Paulo criou uma fundação privada que suporta o Instituto do
Coracâo - INCOR, pOblico, ligado ao Hospital dan Clinicas e a Secretaria da
Saüde. No Rio, on hospitais püblicos foram entregues as cooperativas. Na Bahia,
transformararn os hospitais em organizacoes sociais. 0 Ministério terceirizou as
lavanderias. Então panso qua essas fOrmulas mistas não remeteni as questoes
maiores a que se refere. Procurei, coma fol dito aqui, manter urn pouco das
lavanderias na Fundacao, a hA a idéia de que uma parte dave ser terceirizada.
Falei no comeco que acho que os setores pOblicos e privados tern de parar de



competir na area da saiide, porque isso tern causado danos ao paciente, corn urn
constrangindo o outro. Entâo tentarnos uma cooperacao nesse sentido. Isso nao leva
I conclusao de que urn esteja certo e o outro esteja errado.
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Ern relagao a essa diivida, que ainda persiste,
o SUS tern três problemas tradicionais: o equiparnento de saüde püblica nunca é
suficiente para atender toda a demanda assistencial; temos os problemas
conjunturais: saneamento básico, desemprego, fome e miséria; temos problemas
estruturais: recursos humanos insuficientes e falta de usia fonte de recursos
definitiva e suficiente para poder financiar o SUS. A FHEMIG também tern problemas
estruturais em larga escala. Nós a assumimos sern projeto, sem planejamento,
adiuinistrando por crises. EntIo o prazo de 60 meses do contrato é para que
mudemos essa filosofia gerencial, dentro da Fundacao, e passemos a administrar
corn planejamento. Ndo ternos, hoje, recursos suficientes para reformar todas as
lavanderias de urn dia para o outro. Nbo ha projetos prontos para poder reformar
as lavanderias. Isso demanda pessoal, licitacao para contratar empresas para
fazer projetos, demanda dinheiro. E, quanto ao prazo de 60 meses, exigimos ern
edital a construcbo de urn galpao que vai pertencer aos quadros da Fundacão, ao
patrimônio püblico. Consideramos esse prazo suficiente para que possamos nos
estruturar internamente, para que busquemos novas alternativas e que esse
servigo, funcionando na sua plenitude, atenda a nossa demanda assistencial. 0
Deputado Durval Angelo - Sr. Superintendente, you trazer para discussão a
experiência da administracao do PT em Betirn e em Belo Horizonte, corn Patrus
Ananias, no que se refere a licitacao. Não you entrar na discussao legal, porque
acho que o problema é muito mais complexo, nern na avaliagao do Governo anterior,
porque acho que este, em matéria de desastre corn tudo o que é piblico, não serve
como referéncia. A FHEMIG não é urna ilha. La acontecerarn os mesmos desastres que
aconteceram em todos Os órgaos, instituigOes, autarquias, secretarias, etc. So
que o Governo atual foi eleito para fazer certo, para fazer diferente. Temos de
ter isso sempre como referência. Nas adrninistracoes do PT, dentro da lei,
procurou-se, ao rnáximo, desburocratizar a licitagao, colocando condicoes para que
muitas empresas pudessem participar. No setor de obras em Belo Horizonte, Patrus
foi usia grande referência no Brasil, porque pequenos e microempresários puderarn
participar. Reduziram-se exigências, principalmente uma que é perversa aos
pequenos, no processo de livre concorrência, que é a questão do capital inicial.
Al eu pergunto? Por que urn limite tao alto pare participar da concorrência,
especialmente na questão de hortifrutigranjeiros? Conhego de perto as empresas
que prestavam servico, pois são de Contagem. Corn as exigências desse edital, nao
tiveram mais condigoes de participar. Por que essa exigência tao alta? 0 que se
queria? Acho a idéia de favorecer empresas de Minas urn critério fundamental.
Na questão dos hortifrutigranjeiros, por que o desconto no preco mbxirno? Isso nbc
tern logica. Não encontrei isso em nenhurn edital da Prefeitura de Betirn ou de Belo
Horizonte. Acho que é urn problema a ser explicado e esclarecido a este PlenIrio.
Finalmente, Sr. Superintendente, de quem é a responsabilidade sobre essas
decisOes do edital? E do senhor? De algum Diretor? Diretor de que area? Acho que
edital, da forma como estb estabelecido, cerceia, sim, a livre participacão de
pequenas e médias empresas. Não estou fazendo usia conjectura, mas usia afirmagao
do ponto de vista que tenho a respeito da questao. 0 Sr. João Baptista Magro
Filho - Temos setores que cuidam disso, Deputado. Existe a Diretoria Financeira,
a Diretoria Administrativa; os procedimentos vão para anIlise técnica I Diretoria
Hospitalar, I Assessoria Juridica, chegando a mim para anIlise e, Is vezes, para
conclusão. Acho que sua idéia 0 importante. Temos de nos preocupar corn essa major
participacbo das pessoas. Quanto I questbo do preco, referi-me anteriormente ao
preco mIximo, ao prego médio e ao preco rnlnimo. Foi feita uma anblise sobre isso.
Ate trouxe aqui usia planilha que mostra que os precos, muitas vezes, são
absolutamente os mesmos. No item 1 de usia planilha de hortifrutigranjeiros, o
preco minimo 0 12, o preco medic é 12, e o preco máximo é 12. Na maioria dos
casos, os precos são absolutamente os mesmos. Obviamente, existem custos
diferentes. Eu disse lã que havia urn interesse em melhorar a qualidade do
produto. E existia usia queixa interna, das nutricionistas de vIrios setores, de
que os produtos no preco minimo estavarn corn qualidade muito ruim. Como o preco
mbximo estava compativel corn o preco minimo mais 0 desconto sobre ele, ele ficava
ate menor que o outro.
0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Complementando 0 Dr. Jobo Baptista, todos os
setores da Fundacbo são ouvidos e participam das nossas formulacoes de editais.
Por exemplo, se se vai fazer urn galpao, o setor de arquitetura, o de engenharia,
a parte administrativa são ouvidos, e a Diretoria Hospitalar é ouvida para dizer
se 6 born para meihorar a assistência fazer-se determinado tipo. de processo. C
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S
S	 setor juridico dá o seu aval, a ensino e pesquisa tarnbém, todos participam.
.	 Corn relacao ao capital social, procuramos, Deputado Durval Angelo, colocar urn

Indice percentual de 3,65%. Pela lei, poderiamos ter colocado ate 10%. Foi,
5 então, urn indice abaixo da metade exigida por lei. Consideramos que foi, pela

magnitude do processo licitatório e pela importância dele para a Fundacao, um
capital razoavelmente ( ... ) you procurar me certificar sobre qual era o capital

.	 do hortifrutigranjeiro, pois nâo sei.
Corn relacao ao valor estipulado na tabela de desconto em cima do CEASA, Os precos

.	 médio e minimo são para aquela pessoa que vai buscar diretamente na pedra.
Consultamos o CEASA. E aquela pessoa que vai ate lá as 3 horas da madrugada e

5	 busca aquela caixa. No nosso edital pedimos em cima do preco máximo, porque a
qualidade das ariteriormente distribuidas não estava satisfazendo as nossos

5	 servicos de gerenciamento e de controle de gêneros alimenticios. Em
reuniôes, foi apontado que a qualidade dos hortifrutigranjeiros fornecidos e

5	 também das nossas carnes não era suficiente. Então procuramos colocar a

S	
em cima do preco máximo, para que pudéssemos ter major qualidade dos produtos
ofertados, nao impedindo, entretanto, as empresas licitantes de oferecer o

S	 desconto que quisessem. Se elas quisessern dar 30%, 40%, 50% de desconto, poderiarn
faze-b. No boletim do CEASA que consultarnos, vimos que ha djversos itens da

5	 tabela que tern os preços médio, minima e máximo equivalentes. 0 Deputado Lujz
Tadeu Leite - Quero, inicialmente, parabenizar o Dr. Joâo Baptista Magro e o Dr.

5	 Leonardo par suas participacôes. Queria fazer cinco perguntas, mas gostaria que 0
.	 Dr. João Baptista, para facilitar o nosso entendimento, respondesse apenas "sim"

ou "nâo" a elas. Farei urn curto comentário ao final. Primeiro, queria perguntar a

S	 V. Exa.: A terceirizacão de servicos püblicos é alga abominável, proibido ou nâo
recomendável no servico püblico?

5	 0 Sr. João Baptista Magro Filho -
0 Deputado Luiz Tadeu Leite - Segundo: Pode-se delimitar urna area territorial

5	 para proibir que empresas de fora participern de licitacoes agui e que empresas
mineiras participern de licitacoes em São Paulo ou no Rio Grande do Sul? 0 Sr.

5	 Joâo Baptista Magro Filho -
.	 0 Deputado Luiz Tadeu Leite - Terceira: E proibido a autoridades, coma V.Exa.,

adquirir, ter e usar carro oficial que seja de boa qualidade, para ter mais
.	 seguranga?

0 Sr. João Baptista Magro Filho - Nâo.
0 Deputado Luiz Tadeu Leite - Quarta: Qual o prejuizo que todas as denOncias aqui
feitas trouxerarn ate agora ao servico e ao erário püblico ndneiro?

5	 0 Sr. Joào Baptista Magro Filho - Que eu saiba, nerthum.

S
o Deputado Luiz Tadeu Leite - Finalmente, a quinta pergunta: 0 andncio cifrado
prova em si, tendo sido publicado anteriormente ao resultado, que se sabia do

S	 resultado antecipadarnente? Não, you responder e direi par que. Ouso responder a
essa pergunta pelo seguinte: se havia apenas duas empresas ao final, é muito

5	 fácil alguém, para ter usia prova antecipada, publicar em urn jamal urn anüncio
cifrado sobre uma empresa e em outro jornal outro anüncio cifrado corn relacao a

5	 outra ernpresa. Qualquer que seja a resultado que der, a pessoa pode dizer
antecipadamente previra a resultado. E nenhuxn de nós sabe que algurn outro anüncio
pode ter sido publicado também. Portanto, é larnentável estarmos aqui por causa de

S	 denüncias que foram levantadas e que conseguirani parar esta Casa, quando temos
vetos e outros assuntos que analisar. E ficamos trazendo autoridades para

5	 explicar detalhes e, ate agora, nào vi irregularidade. Se houvesse algurna, não me
adrniraria, porque sabemos que quem faz licitacao, quem faz compras, não é a

5	 Gavernador, 0 Secretário nem a Superintendente de usia fundacão. São pessoas do
quarto, do quinto ou do sexto escalão, em que se encontram vários ex-funcionários

5	 do Govemno Eduardo Azeredo e de outros Govemnos anteriores. Não me admiraria se

S	 houvesse, mas nao vi irregularidade. Portanto, Sr. Presidente, é necessário que
esta Casa comece, daqui para a frente, a cuidar de assuntos mais sérios e a

.	 denunciar coisas corn profundidade. Quern tern rabo de palha nâo deve brincar corn
fago. Quero terminar a mirtha f ala fazendo urna pergunta ao Superintendente. Gostel

5	 muito de saber que urn prédio pithlico, urn hospital charnado CARDIOMINAS, foi doado
a particulares. Gostaria que V. Exa. explicasse rapidarnente como isso ocorreu.

5	 Muito obrigado.
0 Sr. Presidente - Comentava corn a Secretário particular do Governador Itamar

5	 Franco exatarnente este novo momenta que estrnnos vivendo. E urn momento
.	 extremarnente importante e cabe-me aqui discordar das afirmagôes do vice-Lider do

Governo. Estou na Assembléia ha 13 anos e já vi trés Governadores passarern por
5	 aqui. Mas não vi nenhurn Govemnador responder de forma tao rápida, tao clara, tao

cristalina a denüncias como esta. Tainbérn não vi a Assernbléia, por sua Oposicão,
S
S

S
S
S



obviamente, mas principalmente por sua base de sustentaçào, criar os mecanismos
para que as pessoas acusadas tivessem a oportunidade de vir aqui para se
justificar. Reconheco que temos matérias importantes e relevantes no processo de
votacao, mas entendo tainbérn que todo o tempo que usarmos aqui neste processo
servirá para que as administracoes futuras venhani a se mirar nesta administracao,
pelo menos ate agora. 0 Sr. João Baptista Magro Fliho - Realmente, Deputado Luiz
Tadeu Leite, acho que V.Exas. deveriani remexer non arquivos desta Casa e parar
para estudar essa questão do CARDIOMINAS e de como tudo ocorreu. Sei quo o
CARDIOMINAS era uma fundacao ligada a Fundacao Hospitalar e que possula vãrios
equipamentos. Disse tanibéni aqui clue vários equiparnentos da FHEMIG foram cedidos
em épocas passadas a outras instituicôes. Acho ate que ocorreu uma coisa
estranha. Ha uris 15 dias, declarei publicamente quo, como Suporintendente da
Fundacao, gostaria de retomar o CARDIOMINAS, uma vez que o povo nâo está tendo
atendimento nessa area do cardiologia. Vários hospitais privados que prostavaxn
atendimento em cirurgias cardiovasculares estão deixando do faze-b. Então, vamos
precisar de um instituto de cardiologia piib1ico. E criei, dentro da Fundacao, o
Instituto do Coracâo de Minas. Foi usia iniciativa que contou ate corn urn pouco de
ousadia. Determinoi que urn grupo, coordenado pelos Drs. Charles Simâo Filho e
Samuel Franco iniciasse on estudos para a fundacao do Instituto. Entâo, não sei
se existe alguma relacao corn esses fatos, mas sei que depois disso comecaiuos a
ter usia série de problemas. Espero que possam debater a questao do CARDIOMINAS,
trazendo-o de volta para o setor püblico.
o Deputado Antonio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secrotário, Sr.
Superintendente, 0 que vejo neste Governo, endossando as palavras do Presidente,
é que se inaugura nova forma do administrar a coisa püblica. Verificamos grande
diferenca entre este Governo e o passado. Este Governo, hoje, recebe usia denüncia
de coisa que ainda não foi consumada, de licitacao que ainda está sob julganiento,
vai ser julgada pela Comissão. Podo ate mesrno o ültirno que lá permaneceu e
apresentou o seu preco ser desqualificado, não ser o escolhido e ter de formar-se
outro processo licitatório. No entanto, a Oposicao fez as suas denüncias, e o
Governo quer quo sejani apuradas, dando liberdade a este parlamento para fazer as
investigacOes. No passado, as coisas erarn cornpletamente diferentes.
Denunciamos 0 processo da venda das acOes da CEMIG. Estivemos, todo o PMDB, corn o
Governador no Palácio, tratando do processo da venda da CEMIG, que, tudo
indicava, estava viciado. E a Governador, ern momento algum, procurou apurar. Pelo
contrário, endossou todo a processo de venda das acOes da CEMIG. Denunciamos,
tainbém, a entrega do CARDIOMINAS. E o CARDIOMINAS foi entregue. E os mesmos quo,
aqui, hoje, denunciam precipitadamente o processo licitatório, concordararn
plenamente e endossaram todas as vendas do Governo passado. Tiveram, portanto,
comportamentos completamente diferentes. No passado, tiveram urn comportamonto, e,
hoje, tern outro, que é de dendncia. São os rnesmos quo acobertaram e votarani a
favor da venda da CEMIG, entregarani o CARDIOMINAS, ocultarani processos
licitatórios viciados do Governo passado. Parabéns ao Governo, Sr. João. Quero
dizer quo estamos discutindo usia acao que pode ou não vir a nor consumada. Ate
agora, nada, nenhuin processo, nenhuma licitacão do hortifrutigranjeiro neni da
lavanderia foi julgada neni homologada. Estamos participando do usia guerra que
nunca existiu. (- Palmas.)
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, querlamos manifestar nosso
respeito o apoio ao Sr. João Baptista Magro e a toda a equipe presente. Sabemos
do todo 0 esforgo quo, hoje, a FHEMIG faz e como foram recebidas todas as
Secretarias, órgãos e fundagoes polo Governo passado. Tudo foi sucateado o
acabado. Assim foi na area da saüde, da seguranga, da justica e tantas outras.
Queremos, noste momento, aplaudir toda a rode FHEMIG. Do forma muito especial,
quero dar meu testemurtho do trabalho de urn dos hospitais da rede, o Julia
Kubitscheck. (- Palmas.) Conhoco esse hospital do perto, he main do 15 anos. Soi
do trabalho abnegado daqueles profissionais, inclusive corn a comunidade quo aqui
so faz presonto.
Quero homenagear todos on Dirotores dos hospitais da rode FHEMIG, por meio do
nosso querido Dr. Salim Issa, incansãvel batalhador. Não queremos perguntar, Sr.
Suporintendento, mesmo porque não temos main düvida. Sá toni düvida quern quer
buscar e cavar as düvidas. Está tudo explicado. Sabernos da seriedade e idoneidade
do V. Exa. e do sua assessoria.
Em nome dos Deputados do PSB, gostaria de dizer que somos contra a privatizacao o
contra empréstimos de material do coisa pOblica. Somos pela saüde püblica, pela
oducagào püblica e por tudo aquilo do quo nosso povo precisa e a que,
constitucionalmente, tern direito. A saüdo nào espera. Portanto, Sr.
Superintendente, continue seu belissimo trabalho. Que Deus o abencoe.



0 Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. esclarecesse ao
.	 Plenário quem é a autor do requerirnento que ensejou a vinda do Superintendente e

dos Secretários de Estado. Ficarn insinuando que estarnos utilizando expedientes
.	 para impedir votacôes importantes. Sr. Presidente, nao estarnos fazendo isso. E

preciso esclarecer a opiniao püblica de Minas Gerais.
0 Sr. Presidente - A Presidência esciarece a V. Exa. que recebemos dois
requerirnentos. Urn, do Deputado Irani Barbosa, e outro, do Deputado Sebastiào
Navarro Vieira e outros. Os dois requerirnentos versavain sobre o rnesrno assunto.
Segundo o Regirnento Interno, 0 requerimento que e apresentado prirneiro tern
preferência. Assirn, o requerimento é do Deputado Irani Barbosa, corn uma ernenda de

.	 V. Exa. Respondida a questao de ordem, a Presidência passa a palavra ao Deputado
Edson Rezende.

. 0 Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, a Comissão de SaUde, talvez, tenha
sido o espaco em que rnais vezes estivernos corn o Superintendente-Geral da FHEMIG,
João Baptista Magro. Na terceira reunião da cornissão, S. Exa. esteve lá
apresentando o proj eto da FHEMIG. Naquela ocasião, fez o diagnóstico de
sucateamento da rede FHEMIG e de sua irnportância para Minas Gerais. Naquela

.	 oportunidade, defendeu a centralizacão das lavanderias e das cornpras da cozinha
central, para rnelhorar a qualidade e dirninuir os custos. Solicitou-nos também

. esforcos para a rnelhoria da rede fisica a dos equiparnentos que estavam
sucateados. Lutava ainda para teriminar a construcão a equipar o Pronto-Socorro de
Venda Nova. Quando discutirnos a LDO e o orcamento, S. Exa. estava lá, para lutar
por rnais recursos.
No final do ano passado, tivernos a oportunidade de ver a ousadia que foi o
langamento do Programa Rede FHEMIG Dorniciliar. Ha 15 dias, tivemos o prazer de
apresentá-lo a esta Casa. Virnos sua luta constante e perrnanente pelo concurso

.	 püblico devido ao alto nümero de servidores püblicos contratados. 0
Superintendente sernpre discutiu conosco sobre o sisterna imisto, ou seja, a grande

. questãa colocada na Coxnjssâc de Saüde entre nós rnesrnos, é corno fica a questào
püblica da saüde quanto aos recursos. S. Exa. sernpre defendeu urn debate para
definirmos corno seria essa questao do ponto de vista nu.sto. Levantou, inclusive,
o exemplo da furidacao que apóia a Universidade de São Paulo.
Sr. Joâo Baptista, nesse sentido, vejo coerência em seu discurso e em sua

.	 prática. Quando busca a teceirizacão, está no mote daquilo que vem discutindo e
defendendo.

. Farei urna pergunta final, para fazerrnos uma cornparacão: diante da falta de
recursos e da enormidade de problernas que existeni corn relacão a questão dos
equipamentos a seu sucateamento, em quanto ficaria a cornpra desse material para a
lavanderia, para a rede FHENIG dorniciliar? Muito obrigado.
0 Sr. Joâo Baptista Magro Filho - Fizernos urn estudo que rnostrou que
necessitariamos de recursos da ordeni de, no minirno, R$24.000.000,00 para reforrnar
e equipar a Fundagao. Temos problernas nos equiparneritos a algurnas vezes sornos

.	 surpreendidos, pois, quando instalamos urn equipamento, pelo fato de o prédio ser
rnuito antigo e ter redes elétrica e hidráulica tarnbém antigas, Os equipamentos

. sofisticados sofrern nos nossos prédios. Agradeco o fato de o senhor citar nossa
presenca batalhando pela FHEMIG. Reforco, rnais urna vez, o que disse
anteriormente: que possamos aprender corn esta reunião e que possamos contar corn
as senhores, o rnais breve possivel, ajudando-nos a reerguer, de forma profunda, a
Furidagão. 0 Deputado Am.ilcar Martins - Rapidamente, tenho várias questôes a serem

.	 esclarecidas. Era rninha intengào nao participar do questionamento do Prof. João
Baptista Magro, por urna questâo de relacionarnento pessoal, ja que ale é meu

. colega na UFMG ha rnuitos anos. Já havia rnanifestado isso aos meus colegas de
bancada e a ale próprio. Mas algurnas questôes tern que ser recolocadas nos seus
devidos lugares, nao se aceitando a desvio das questôes que estão sendo
discutidas nesta noite. Em prirneiro lugar, e preciso dizer que não é verdade que
o CARDIOMINAS tertha sido entregue a urn hospital particular. E uma mentira dita
palo Deputado Luiz Tadeu Leite. 0 CARDIOMINAS foi entregue ao rnais iraportante e
maior hospital filantrópico de Minas Gerais, que é a Santa Casa de Misericárdia.

. E isso foi feito após urn amplo processo de discussão e de aprovacao pela ampla
rnaioria da Assernbléia Legislativa de Minas Gerais. E urn hospital filantrópico,
não é particular. 0 segundo esclarecirnento é sabre as equiparnentos que foram
doados e que estavarn sendo sucateados desde a rnalfadado Governo Newton Cardoso.
Parte deles foi doada ao hospital de Betirn, administrado pelo PT, partido qua, se
tiver a decência de falar a verdade, vai confirrnar o que estou dizendo. E a outra
parte foi doada ao Hospital das Clinicas, da UFMG, que a Prof. Joâo Baptista

.	 Magro corthece rnuito bern. A verdade tern que ser restaurada na sua integridade.
Finalrnente, Sr. Presidente, quero rnanifestar aqui rninha indignagao. Fui, hoje,

S
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interpelado por dois jornalistas que me perguntararn como eu reagiria ao fato de
clue o Secretário de Estado da Saüde, Dr. Armando Costa, teria afirmado que esses
questionarnentos feitos em relagâo a procedimentos licitatórios na FHEMIG seriarn
provocados pelo Governo Federal, que estaria passando inforrnacoes a bancada de
oposicâo na Assernbléia Legislativa. Na verdade, isso nao é resposta; resposta
seria, sim, urna discussão feita com seriedade, honradez, clareza e transparência
sobre as questôes que foram levantadas, e nâo, levantar-se de maneira leviana urna
informagao, que, desafio, se foi efetivarnente dada pelo Secretário de Estado da
Saüde, que este prove que a Governo Federal teve alguma participacào nesse
episódio.
Finalmente, terimino dizendo ao Deputado Luiz Tadeu Leite: essa questâo de "rabo-
de-paiha" vale para todo mundo. 0 Sr. Presidente - A Presidência informa aos Srs.
Deputados e aos convidados que está em discussão a FHEMIG. Corn relacao a questào
de ordem já anunciada pelo Lider do PSDB sobre o CARDIOMINAS, a Presidêricia
concederá a palavra a V. Exa. assim que tivermos esgotado o assunto objeto desta
reunião, que é a FHEMIG. 0 Deputado Hely TarqUlnio - Mas V. Exa. concedeu a
palavra ao Deputado ?ntônio Andrade, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E concederei a V. Exa. corn o major prazer.
o Deputado Hely TarqUinio - 0 senhor está sendo injusto, parcial e unilateral. 0
CARDIOMINAS foi citado, e fui Presidente de urna das Comissôes do CARDIOMINAS e
relator da outra. Agora, disserain aqui urna porcào de inverdades. Nào quero entrar
no problerna da FHEMIG, ate por urna questâo ética. Nào falarei mais nada, nern
sobre a C?RDIOMINAS, em protesto contra o seu procedirnento. V. Exa. está fugindo
do Regimento Interno e está fazendo marcacâo. 0 Sr. Presidente - 0 senhor poderá
falar no final deste encontro. A Presidência, continuando, da forma coma iniciou,
o debate, concederá a palavra ao próxirno orador inscrito, que é o Deputado Doutor
Viana. 0 Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados e cornponentes da
Mesa, estava urn pouco apreensivo no jnlcio, mas, aos poucos, tudo vai sendo
colocado em seus devidos lugares. Primeiramente, gostaria de dizer da satisfacao
de ser urn membro desta Casa, que abriu, mais urna vez, as portas,
dernocraticarnente, para se buscar urn esclarecirnento sério e correto da verdade a
respeito dessa dendncia que chegou, recentemente, ao conhecirnento de todos nós.
Em segundo lugar, gostaria de, mais urna vez, reafirmar a adrniracao que estamos
tendo pelo Governo Itamar Franco, que está agindo rapidarnente, para nâo deixar
que os fatos torneni as caniinhos mais diversos possIveis. Basta que se levante
qualquer suspeita, rnesmo antes de se chegar ao final da própria licitacao, e o
Governador Itamar Franca já quer colocar tudo em pratos lirnpos, que é uma
caracteristica do seu caráter, da sua personalidade e da sua indole, de nâo
deixar prevalecer nenhurna düvida sobre a seriedade do seu Governo. Gosto disso e
parabenizo a Governador par essa maneira correta de agir. 0 nosso
Superintendente, que já conheco e já visitei, falou-me do seu ideal e da sua
vontade de rnelhorar o atendimento no servico pdblico da saüde de Minas Gerais.
Dr. Joâo, em rneu nome e em name do PDT, que apóia 0 Governo, gostaria de desejar
que, ac final de tudo isso, prevaleca a verdade, que tudo tome a seu verdadeiro
lugar e que 0 senhor, corn toda a sua equipe de adrninistracâo e corn todos as
cornponentes dos hospitais da FHEMIG, volte a se preocupar e a lutar continuarnente
em busca de urna sadde melhor para a pave de Minas Gerais. Era isso o que gostaia
de dizer. 0 Deputado Adelmo Carneiro Ledo - Inicialrnente, gostaria de dizer que
nâo conhecia o Dr. Joâo Magro pessoalrnente, rnas que aprendi a admirá-lo através
de meu filho, que foi seu aluno na Universidade. Pelas conversas que tivemos,
p0550 dizer que tern side urn professor exemplar e comprornetido corn o interesse
pdblico e corn a formagào do born caráter e do cornprornisso corn a vida e corn a
dignidade humana. Fico rnuito honrado de tê-lo corno integrante do Governo que
apoiarnos. Gostaria de fazer algurnas consideracôes. 0 Governo Itamar Franco, nâo
apenas corn relacao a V. Exa. e ao setor de saüde, deve levar em consideracao as
afirmagoes do rneu cornpanheiro Deputado Durval Angelo, ou se3a, de valorizar a
microempresa e a pequena empresa. Ternos de pensar nisso, na valorizacao do
emprego e nas possibilidades de desenvolvirnento do Estado. As vezes, essas
licitagôes que exigern grandes volumes de recursos excluern. Gostaria de fazer essa
reflexâo. Em nenhurn mornento, esse fato pode ser o determinante de urn fator de
corrupcâo. Nesse ponto, gostaria de fazer mais urna reflexão, especialmente para
meu colega, Deputado Paulo Piau. Fico indignado corn sua afirmacao de que a
corrupcâo seja usia prática corrente, insinuando que esse seja urn processo
praticado na FHEMIG. Isso é inaceitável. Nâo podemos estabelecer urn principle de
dendncia e associã-lo logo a julgamento e condenagao. (- Palmas.) Existe urna
denüncia que deve ser apurada, mas näo podemos condenar por antecipacäo. V. Exa.
esta aqui, e estenderemos nossas acôes para colocar tudo em pratos limpos,



S
tornando clara a acão administrativa, o que deveria ser uma prática quotidiana de
todos Os Governos.
Gostaria, ainda, de fazer outra reflexâo. Nâo you tratar agora de C?RDIOMINAS,

O mas de outra questâo, que ja foi colocada aqui como uma eventual prática de
corrupcao: descobrir, ante cipadamente, através de urn anOnclo cifrado, que uma
empresa seria a vencedora. E preciso que reflitamos a respeito de uma empresa de
muito major valor para Minas e para o Pals a qual fol objeto de urn empreendimento
em que o anüncio nao foi cifrado, mas püblico e transparente. A transacào foi
denunciada seis meses antes e consistiu na entrega da CEMIG ao capital

5	 internacional. (- Palmas.) Vocês já se esqueceram disso? A entrega fol anunciada
.	 e denunciada por vários autores do Estado e do Pals. A CEMIG seria entregue para

uma empresa especIfica americana, e, de fato, isso ocorreu. Nâo podemos admitir
.	 que o que está havendo seja prática de corrupcao. Ha uma denOncia, e devemos

apurá-la.
5	 Para encerrar, gostaria de dar mais urn dado. Concluirei em urn tempo menor do que

usou a meu companheiro e amigo Deputado Miguel Martini. Estamos fazendo a
5	 avaliacao do sistema financeiro, e é uma tragédia o que tern havido no Pals. Minha

esperanca e que, ao longo da história deste Governo... Encerrarei e farei a
S conclusào em uma próxima intervencão.
.	 0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores convidados,

tive ontern a oportunidade de, da tribuna, expressar o meu seritimento e pensamento
5	 corn relacão ao episódio. A funcao mais importante desta Casa é fiscalizar as atos

do Poder Executivo. 0 Dr. João Baptista Magro, ao submeter seu nome para a
5	 Superintendencia da Rede FHEMIG, obteve o apoio quase que unânime da

médica do Estado, inclusive o nosso, enquanto medico e membra da Comissâo de
S Sadde. Esse episódio, pelo menos ate o mornento, nào mudará o meu pensamento em
.	 relacao ao serthor, mas, por outro lado, é importante que se entenda que nâo está

em joga aqui a pessoa do Sr. Joào Baptista ou do Dr. Armando Costa. A denüncia
. foi feita por urn órgâo de irnprensa, o "Estado de Minas", acompanhado por vários

outros, e esta Casa - e aqui discorda da fala do Deputado Luiz Tadeu Leite - tern
a obrigacao importantissima de apurar as fatos. Esse fato foi grave e tornou-se
piblico, havendo, alias, nas suas palavras, a confissâo de que alguern errou, em
urn universo de 14 mil pessoas. Queremos exatamente que a falha seja detectada e
corrigida a tempo, pois esse órgãa é extremamente importante e tern prestado

S grandes servicos a populacao de Minas Gerais. Faria so uma pergunta: as
.	 licitacoes serâo canceladas? Se forern canceladas, gostaria de indagar, ate mesmo,

tomando como exemplo o fato que aconteceu, se as regras seräo mudadas, se as
. empresas de Minas terão a oportunidade de participar do processo. Se nâo forern

mudadas as regras, se a licitacao nào for cancelada, gostaria de saber quando
essa empresa que já se proclama ganhadora da licitacao poderá operar, que prazo
terá para construir urn galpao, adquirir as máquinas e comecar a operar no Estado

5	 e se isso vai trazer algum prejuizo para os hospitals da rede FHEMIG.
.	 0 Sr. Joâo Baptista Magro Filho - Deputado, agradeco suas palavras e,

particularmente, ja tinha lhe falado a esse respeito. Particularmente, nào tive

S	 tempo de concluir a assunto. Estou pedindo aos grupos internos que se debrucern,
com toda a atencâo, sobre essas questOes e concluirei sobre elas em tempo hábil.

5	 Esqueci de comunicar aos senhores, mas eu a farei agora, que solicitei ao
Procurador-Geral do Ministério Püblico que averiguasse e analisasse todos esses

5	 processos e desse seu parecer. Tomei essa iniciativa como forma de total
transparéncia quanto a todos as processos. Solicitei ao Procurador-Geral que se

5	 debrucasse sobre esses processos junto conosco, para que nao paire sobre
.	 nenhurn tipo de düvida. 0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria de registrar e

lamentar a ausência, nesta Casa, nesta noite, do Deputado Alberta Bejani, que foi
5	 a parlamentar que entendeu tornar pdblicos os iridlcios que chegararn a seu

corthecirnento através da imprensa. Lamento profundamente, espero e quero ter a
5	 conviccao de que tenha razdes para nao estar aqui, nesta noite, presenciando

esclarecimentos trazidos pela diretoria da FHEMIG.
5	 Trago para esta Casa urna bagagern legislativa de curto prazo, urn aprendizado
.	 permanente. Mas trago uma bagagern de experiência administrativa de urn executivo

de grande empresa, que vivenciou a area de compras e de licitagoes de grande
S	 vulto, com grandes interesses em jogo.

Vi, aqui, através das palavras dos Diretores da FHEMIG, a pertinéncia e a
5	 motivacào pelas licitacoes que foram levadas a cabo. Vi tarnbérn a pertinência

administrativa que não se realiza so no Estado de Minas Gerais. E urn quadra geral
5	 de terceirizacao das atividades fins, dedicacâo a terceirizacâo das atividades

meio e especializacaa nas atividades fins. Corn a terceirizacao, obtém-se
5	 economicidade, mantém-se a qualidade e a seguranca, ou seja, a qualidade do que

S
S

S
S
S



está sendo terceirizado. Tudo isso ficou para mim muito claro. Não tenho düvida
de que os homens que compöern a diretoria da FHEMIG e aqui vierarn e prestararn
esciarecimentos tern qualificacao profissional para estar nos cargos que ocuparn e
são pessoas corn grande espirito püblico. Encerrando minhas consideracoes,
gostaria de dizer que são muito importantes a acuidade, o zelo, o denodo no trato
corn a coisa pübiica, mas é importante e substantivo separar essas questôes
daquilo que ha de mais vii, que são pessoas desqualificadas, que tern seus
interesses contrariados e, a partir dal, são capazes de denegrir a imagern de usia
instituicão como a FHEMIG e de pessoas honradas, como é o caso do Diretor-Geral e
dos demais Diretores daquela casa. Muito obrigado.
o Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, acho que estarnos discutindo uma denincia,
e não a instituigão FHEMIG. A FI-IEMIG presta servicos relevantes ao Estado, e,
mais ainda, no sistema de saüde que temos, cada vez mais, é importante a presenca
do Estado na prestacao direta de servicos de saUde a toda a sociedade. 0 que
estamos vendo são hospitais conveniados corn o SUS que não atendem e airida cobram
consulta. Se queremos urn atendimento de qualidade e sern onus para o paciente,
precisarnos de asipliar a FHEMIG.
Mas o que estamos discutirido é exatarnente usia deni.'incia. A denüncia, ern si, não
tern nada de mais, mostrou apenas a pegada do pato. Pode ate aparecer o pato por
inteiro, podern aparecer o bico, as penas, o rabo, o andar e tudo, mas, ate agora,
apareceram pegadas. Então, cabe a esta Casa esciarecer. Espanta-me que urn
Deputado ache extraordinário parar os servicos da Casa para ouvir isso. Isso é
usia oportunidade, é democracia: dar oportunidade ao acusado de se defender, para
que depois se forme urn juizo sobre se, realmente, é culpado ou não. Sr. João
Baptista, V. Sa. falou sobre a preocupacao corn as atividades fins, e não corn as
atividades meio. Acho que o born caminho é esse. Falou ern centralizacão das
compras. Pode não ser o melhor, porque hoje o grande sucesso é a
descentralizagão, no caso da alimentacão e da merenda escolar, que antes era
centralizada ate pelo Governo Federal. Hoje a descentralizagão leva a própria
sociedade a controlar a qualidade.
Mas quero tocar em urn assunto que me pareceu incoerência. Quando se fala em
terceirizacão, pode ser usia boa solucao, mas o item 8 do seu artigo diz que a
terceirizacão não é usia alternativa temporária. Salvo mal entendimento meu, acho
que não é isso que o senhor e o Dr. Ronaldo explanararn. Diz que no Hospital
Regional Antonio Dias, onde 0 servico era terceirizado, a lavanderia foi
reformada, e o contrato corn terceiros, cancelado. Afinal, qual é a politica da
FHEMIG? Acho que é importante conhecermos isso também, não sO as mazelas.
Outra coisa: corn relacão a tramitacão do requerimento nessa rapidez toda, quisera
que outros requerimentos nesta Casa tarnbérn fossem assim. Assirn nâo perderiarn seu
sentido. Então faco urn apelo ao Sr. Presidente: que os requerimeritos das diversas
comissOes tivessern usia trarnitagão mais rápida, para que pudéssernos prestar sielhor
servico a sociedade.
o Sr. Joâo Baptista Magro Filho - Deputado, agradeco sinceramente ao serihor. Suas
observagOes são pertinentes. A minha idéia, na verdade, é urn pouco major. Reparo
hoje o que poucas pessoas reparararn. Os militares possuem urn hospital e fazern
compras. 0 IPSENG tern urn hospital e faz compras isolado. Como lhe disse, a
Secretaria da Justica tern algurnas unidades hospitalares dentro de suas
penitenciárias e compra de forma isolada. A UEMG tern unidades hospitalares e
compra de forma isolada. Recentemente, levei ao Governo usia idéia. Acho que
deviarnos ter usia central de compras de todo esse material. Estou falando sobre a
Area que domino mais, que é a da saüde. Se se fizer usia análise de todas essas
compras, deve-se chegar a urn resultado assustador. Acho que se deveria pensar em
padronizacão, principalmente na area de equipamentos, fazendo compras maiores,
porque o Governo economizaria de forma substancial, ganhando ern escala. Poderia
ser feita usia compra para 0 IPSEMG, o Hospital Militar, a rede FHEMIG e a UEMG.
Hoje temos usia experiéncia muito agradável: em algusias compras cooperasios corn a
Secretaria Municipal de Saüde de Betim. Alias, isso poderia ser feito em major
escala, principalmente na area dos equiparnentos.
Quanto a questão de qual é a nossa politica, considero que a major politica é a
de qualidade no servigo prestado.
Nessa questão da terceirizacão, o que se está buscando é isso. Mas nao quisesios,
na nossa estratégia, concluir, deixarnos essa porta aberta para usia parceria
dentro do próprio setor püblico e entre os setores pOblico e privado. 0 que tenho
visto, ao longo desses anos de profissional de saiide piiblica, é que nosso grande
erro foi achar que urn é contra o outro e asibos perderarn dinheiro, eficácia e
qualidade no atendirnento ao povo. Acho que a grande sabedoria de nOs, mineiros, é
conseguirmos usia interacão desses sistemas.
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o Deputado Joâo Leite - Gostaria, primeiro, de djzer da informacao que temos, e
foram chegando várias inforrnacoes em papeizinhos, outras denüncias. Claro que
temos de ter a major cuidado com isso. Todo a terreno do Julia pertence a Uniâo.
Se pedir ao Estado, este não pode atender a pedido, porque a terreno não ihe
pertence. Outra questao que gostaria de entender é o fato de uma lavanderia ni-un
hospital ser meio, não fim. A FI-IEMIG estará mantenda uma lavanderia em qual
lugar, se o contrato é para todos os hospitais?
Uma pergunta especifica: 0 edital de licitacao prevê que os carros iriam para Os
hospitais. So quero usia resposta simples. Os diretores receberam a carro ou não?
Outra pergunta bern clara, para a qual gostaria de urna resposta: Quem fez a edital
de licitacao? Qual o nome do servidor que fez esse edital de licitacao?
Outra questào colocada pelos Deputados e a seguinte: diz-se que é uma coisa
fácil, pois a Oposicão recebe uma denOncia e imediatamente obtém a resposta, mas
ha 15 dias recebi uma denUncia e fiquei duas semanas tentando falar com o
Secretário da Sadde, que naa respondeu nenhuma das minhas ligacoes. Recebi, como
Presidente da Comissâo de Direitos Humanos da Asseithléia, usia dendncia. Tentamos
ligar e nao consegiiimos resposta. Entãa nosso local de conversa, a partir de
agora, é aquela tribuna, porque nao conseguimos a contato, estão registradas as
ligacoes, e nao recebemos retorno. Nas algumas coisas estão mudando. Hoje tivemos
urn requerimento votado, e a vinda do Secretário, do Superintendente e dos
Diretores ocorreu rapidamente. Já estamos ate na Rede Minas. Quern sabe se tambérn
as outros requerimentos feitos pela Oposicão seräo atendidos corn essa velocidade
e estaremos novamente na Rede Minas, transmitida para toda a Estado de Minas
Gerais? São essas as questôes.
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Em relagãa ao terreno do Julia, foi usia
observacao bastante pertinente. 0 fato sera averiguado pelo nosso departamento
juridico, e serâo tomadas as providencias cabiveis. Em relacaa a Sabará, lá
existe uma lavanderia, e seu custo de reforma é relativamente barato, porque lá
ha urn hospital corn 36 pacientes sendo atendidos. Entào nào ha grande volume de
roupas a ser processado. Em relacao a quem fez o edital, as editais da FHEMIG tern
a participagào de todos as setores, ou seja, nesse edital especifico de
lavanderia houve participacão do setor de arquitetura. Na Diretoria
Administrativa houve a participacào da Divisão de Engenharia, da Divisâo de
Seguranca e Sadde do Trabalhador ern relacaa as normas básicas e regulamentadoras.
Houve participacao da Diretoria Hospitalar. Ela foi ouvida no sentido de se
verificar sua importância dentro das missôes das unidades. Na Diretoria de Ensino
e Pesquisa houve a participacao da consulta de infeccao hospitalar. Depois isso
tudo é montado na Diretoria Administrativa, corn a participacão do seu corpo de
assessores, a mirtha participacão, e ainda é analisada, em seus pormenores, pela
nossa assessoria jurIdica. Todas as pessoas envolvidas na Fundacao participaram
da elaboracao do edital. Nào houve uma pessoa especifica, nãa houve urn setor
especlfico ou de participaçâo exciusiva na elaboracao do edital.
Quanta a questaa dos carros, foram 27 as carros licitados pelas demandas
administrativas e assistenciais. São 14 Konibis, furgoes e algiins veiculos leves
de passeio. Eles ficain ou na central de veiculos ou na sede da Superintendéncia-
Geral. Servem a todos on servidores da FHEMIG.
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, so estamos estranhando algumas
questOes. Corn excecaa de urn ou dais Deputados, a base governista - é normal e faz
parte do processo democrática -, aa invOs de fazer perguntas, ficou tentanda
desviar o assunto e ate rnesmo justificando as acoes do governo.
A segunda questao que nos estranha é que venham cam urn grupa de claque para bater
palmas, para aplaudir e para vaiar, como deve acontecer agora. Estou senda
valado. São pessoas que vieram preparadas para fazer isso. (- Palmas.) Agora
estãa me aplaudindo. 0 Sr. Presidente - A Presidência solicita as pessoas nas
galerias que, mesmo provocadas, procurem nâo se pronunciar.
o Deputada Miguel Martini - Elas nàa estavam se sentinda provocadas o tempo todo,
estavam aplaudindo o outro lado.
Mas vamos nos ater aa que non interessa, porque as respostas que ouvi ate agora
foram evasivas. Coisas simples, coma a ndmera de funcionários que vào sofrer
conseqUencias corn essa terceirizacão, sequer foram informadas pela
Superintendente. Depois houve algumas incoeréncias, coma as R$24.000.000,00 para
a reforma. 0 própria Diretor Adininistrativa disse que nãa ha recursos para
reformar esses eguipamentas. Esse valor é significativo. Pagando essa
terceirizagEo, coma vâa canseguir recursos para melhorar ou consertar esses
equipamentos? V. Sa. considera a afirmacao, corrente na imprenna, de que as
exigéncias apontadas no edital ja consistiani usia rigorosa prO-qualificagãa de
exnpresa, cam nitido favorecimento de umas poucas organizacoes? Pela primeira vez



na história da FHEMIG uxna licitacao foi impedida de ser realizada por decisâo
judicial. Por coincidéncia ou nâo, tratava-se de licitacao para o mesmo servico
terceirizado de lavanderia. Por que foi ela anulada? Que vicios insanáveis
continha essa licitacao? No caso desses fios cirürgicos, quanto é que se consome
mensalmente, quer seja em dinheiro, quer seja em volume, e qual foi o volume de
fios comprado? Finalmente, Sr. Superintendente, ja tivemos o cuidado de pedir ao
Ministério Püblico que faca a apuraçào dessas questöes. Acredito ate que, na
verdade, as apuragôes maiores terão de ser feitas pela CPI das Licitacöes, que
vai comecar em breve nesta Casa. Muito obrigado.
o Sr. João Baptista Magro Filho - Já havia explicado que nenhurn funcionário vai
ter nenhurn tipo de problema corn esses procedimentos. Em relacao ao volume de
dinheiro, nao o temos. Ele será pago a terceirização ao longo do tempo.
Precisaria desse dinheiro para refazer a estrutura hoje. Nâo teriho dinheiro
nenhum para investimento. 0 que you pagar na terceirizacâo é ao longo do tempo.
Estou contando corn o seu apoio para isso.(-Palmas.) Conclui que nâo percebi
incorrecOes no edital, urna vez que vârias empresas, Deputado, apanharam o edital.
1550 significa que houve interesse de várias empresas. Parece que 18 empresas
apanhararn o edital. (- Intervencão fora do microf one.) Sim, urna, o processo foi
revisto, reaberto. 0 Deputado Miguel Martini - A questâo que apresentei é a
seguinte. Pela primeira vez, uma licitacao foi impedida de ser realizada por
decisão judicial. E temos informacoes de que Paulo Reis, Presidente do Sindicato
de Asseio e Conservaçâo, tarnbém fez essa impugnacao. Quero saber quais foram as
razöes que o levaram a pedir essa impugnacao. Essa é a resposta.
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Existiu urna primeira tentativa de
terceirizacao de lavanderias na FundacAo, e houve contestacôes do edital junto ao
Juiz de plantào, de cujo norne nâo me lembro, e ele deferiu o mandado de
seguranca. E urn processo administrativo em que as pessoas podem pedir a
impugnacâo, a suspensao do edital, podem dar entrada a mandado de seguranca, como
o fizeram em ültima instância. Entâo, republicamos esse edital...
o Deputado Miguel Martini - Quero saber quais foram os vicios dessa licitacâo
alegados, para pedir a impugnacào.
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Foram erros que o edital continha, por
exemplo, quanto a construgào do galpao. Exigimos, no primeiro edital, que fosse
simplesmente uma lavanderia. Depois permitimos que fosse urn consórcio de
empresas, porque na época alegaram que, da empresa que lava roupa, nào poderia
ser exigida a construQào de galpao. Foi mencionado urn problema no projeto
executivo. Tinhamos de apresentar uma planhlha, e isso também foi feito. Ainda
havia pequenos detalhes de nomenclatura e erros de português.
Depois disso, publicamos novamente o edital corn todas as correcoes devidas. E a
empresa que deu entrada ao mandado de seguranca para impugnar o edital mandou-nos
urn fax, dirigido a CPL. (- Lê:)
"Valho-me do preserite para solicitar a V. Sa. o exame da possibilidade de
prorrogacão do Processo Licitatório n° 4 (que é de lavagem de roupa) em curso
dentro dos trámites legais, corn previsâo de entrega de documentacao e proposta
para o dia 9/3/00. 0 referido pleito justifica-se pela impossibilidade de a
empresa Central Lave apresentar todos os documentos necessários para habilitar-se
em tempo hábil. Salientamos, na oportunidade, que providenciamos visitas técnicas
nas unidades que compöenl a Fundagao." Eles visitaram, porque era ate cinco dias
antes, querendo participar do certame. (- Lé:)
"Na ocasiâo, solicito-lhe também reavaliar o valor máximo de 1,90 por kg de roupa
processada, tendo em vista que, na composicao de nossos custos de lavagem mais a
construçâo do galpao, nào chegamos a uma composicao final necessária para a
viabilizagao de nossa efetiva participacào no referido processo. Certo de
contarmos corn o deferimento de nosso pleito, antecipadamente agradego." Essa foi
a empresa que impugnou o edital da primeira vez. Corn relagao a impugnacão do
presente edital, apresentada pelo Reis, parece-me que ele apresentou o pedido por
causa do capital social. Ele o considerou elevado e achou que diminuiria a
possibilidade da participacâo de outras empresas no certame licitatório. Mas
consideramos, no parecer de impugnacao do edital feito pela CPL, que o Indice
estipulado de 3,65% do valor total do contrato estava dentro da lei, abaixo da
metade do exigido por ela. 0 Deputado Miguel Martini - Ainda ha duas perguntas
sen resposta, Sr. Presidente. Perguntei se ele nào considera que esse edital, da
forma que as exigências apontavam, nao indica para o favorecimento de algumas
poucas organizacôes. 0 Sr. Joào Baptista Magro Filho - Em absoluto, ja tinha
respondido a isso. Disse que, por urna questâo de prudencia, encaminhei ao
MinistériO, mas ainda não pudemos fazer isso. Floje, por exemplo, estava me
preparando para vir falar corn V.Exas., e a toda a hora chega urn bilhetirtho, e
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mais algurna coisa fica na nossa cabeca. Mas espero ter tempo hábil a partir de
.	 agora para analisar esse assunto corn toda a profundidade, para evitar qualquer

düvida.

5	 0 Deputado Miguel Martini - Faltou a questào do fio cirürgico. Quanto se consorne
por rnês e quanto foi comprado?
0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Tinhamos urn processo licitatório -
Concorréncia Püblica n° 3/99, referente a aquisicao de fio cirürgico para o
perlodo de seis meses - e, dos 80 itens solicitados pela demanda assistencial, 78

.	 deixararn de ser cotados ou foram desclassificados na análise técnica feita pelas
nossas enferrneiras e medicos ou estavam corn os precos acima de mercado. Após

eampla pesquisa junto aos nossos almoxarifados das unidades hospitalares, pudernos
evidenciar urn desabastecimento geral da rede no que tange a fios cirürgicos. Pois

5	 bern, o valor inicial da proposta de aquisicao de compras de materiais e servicos
que nos foi encarninhada pela area assistencial contava que o consumo de fios

5	 totalizava o valor de R$1.836.733,25, para a compra de fios cirdrgicos para seis

S	
meses. Nâo foi possivel comprar esses fios, porque 78 itens nâo foram
ciassificados, foram desciassificados tecnicamente ou mesmo nem foram cotados.

O 
Depois do desabastecimento da rede, a FHEMIG providenciou uma compra emergencial
para o periodo de trés meses, ou seja, reduziu pela metade o valor anteriormente
estipulado pela area assistencial, totalizando algo em torno de R$900.000,00,
tendo em vista que equivalia a rnetade do valor inicial. Entào, comprarnos esses

5	 fios cirT1rgicos para trés meses, por R$504.194,51, valor equivalente a 54,9% da
metade do valor do processo anteriormente publicado.
0 Deputado Miguel Martini - Entào, quanto é consumido por mês?

.	 0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Born, são R$504.000,00...
0 Deputado Miguel Martini - Se o hospital não possui urna estatistica para saber

.	 quanto consome por mês...
0 Sr. Presidente - A Presidência dará todo o tempo ao Dr. Leonardo Barros - se

5	 precisar de urna calculadora, iremos fornecê-la - para que seja respondida a
pergunta do Deputado Miguel Martini.

•	 0 Deputado Miguel Martini - Não entendi por que a claque ficou tao acesa. 0 Sr.
.	 Leonardo Cardoso de Barros - E urna pergunta importante, Deputado, corn toda a

certeza. A Diretores Cithrgicos, que tern o consolidado de fios cirürgicos, acabou
.	 de me passar os dados: fica em torno de R$200.000,00 por més o consurno de fios

cirürgicos para toda a rede da Fundacao.

5	 0 Deputado Miguel Martini - Está vendo, Deputado Rêrnolo Aloise, não foi tao
dificil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

5 A Deputada Maria Tereza Lara - Queremos cumprimentar o Dr. João Baptista Magro.
Já tivemos a oportunidade de conversar corn ele anteriormente e sentirnos que está
sernpre preocupado corn o problerna da saOde pithlica. Sabemos que esse é urn problema

.	 gravissimo no Pals inteiro e nâo é menos grave em Minas Gerais. Sua preocupacão
corn a saüde püblica mantérn seu espirito aberto para escutar e aceitar sugestoes.

S
Desse modo é que analiso a presenca dos funcionãrios aqui. Vieram em
solidariedade ao Presidente da FHEMIG, pelo trabalho que tern desenvolvido naquela

S
instituicâo. Como Vereadora em Betim, muitas vezes enchemos a Câmara para que as
pessoas pudessem acornpanhar os fatos. Defendernos exatamente isso, 0 controle
social das politicas püblicas. E necessário que o povo organizado acompanhe os
acontecimentos. Acho extremamente importante isto que está acontecendo aqui. As
denincias precisam ser esclarecidas, e tenho a certeza de que é corn esse espirito

O	
que 0 Dr. João Baptista e sua equipe estâo aqui conosco.
Quero tainbém dizer que tudo aquilo que os nossos companheiros de bancada disserarn

5	 sobre a participacao de pequenas empresas, creio que serâo feitos estudos corn
esse firn, sern perder a qualidade e sem deixar de cumprir a legislacao.

5	 Pelo que tenho visto aqui, as licitacôes estâo dentro da legislacao. Alguns

O	
questionarnentos de caráter técnico estâo sendo feitos. Isso tanthém é positivo,
porque estamos nun espaco de refiexào, que pode ajudar inclusive o poder püblico

S	
em situaçoes serneihantes posteriores. Nâo ha ma intencao da equipe corn relacao a
is so.

S
o Deputado Miguel Martini estã fazendo realmente perguntas referentes a saOde e
FHEMIG, mas nâo especificarnente corn relacao A iicitacao. Por isso, as respostas
tern de ser construidas.
Mais urna vez, Os flOS5O5 cumprimentos e o nosso desejo de que a saüde, em Minas

5	 Gerais, esteja em condicoes de atender, cada vez rnelhor, a populacao, sobretudo

S
Os excluidos, os mais pobres, que não tern condicoes de pagar pianos de saüde,
muito menos de fazer o seu tratamento particular.

S
o Deputado Paulo Piau - Acredito que a Oposicão nesta Casa presta urn servico, e
não, urn desservico è. comunidade de Minas Gerais. Gostaria que as pessoas

S
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presentes entendessem o papel da Oposicão, que, anteriormente, era feita por
outros partidos. Hoje, isso rnudou. 0 nosso comportarnento é exatamente para
defender os interesses legltirnos da sociedade de Minas Gerais. Não existe outro
objetivo por trás.
Ontern, o PT fazia esse papel. Hoje, é Governo. Ser governo é born, não resta a
rnenor düvida. Tern de defendê-lo corn urthas e dentes, porque tern dinheiro e
beneflcios. Mas nós, da Oposicão, temos de cumprir o nosso dever civico de
denunciar e exigir a apuracão de qualquer fato, sobretudo daqueles denunciados
pela irnprensa. Esse é o nosso papel, e é desse jeito que you agir ate o final do
Governo de Itamar Franco, porque perdernos a eleicao. E, portanto, não nos
critiquem por fazer oposicão, senão vira tudo urna ditadura. E é born que a galeria
entenda isso. Prestar solidariedade ao Dr. João e ao Dr. Leonardo é uma coisa.
Agora, vaiar porque a Oposicao está cumprindo o seu papel, isso é falta de
cidadania, podern ter certeza disso.
Ninguém está questionando a irnportância da FHEMIG. Não houve aqui uma pessoa
sequer qua questionasse isso. Ela é, evidentemente, fundamental, sobretudo num
pals pobre, injusto, corn rná distribuicao de renda. Cornpreendernos isso. 0 poder
püblico precisa entrar nisso, porque as pessoas ficarn desamparadas.
Ao poder püblico, Deputado Adelrno, não basta parecer sério. Ele tern de ser serb.
E e por isso que estarnos questionando, num ato democrático, essa denüncia sobre a
FHEMIG feita por urn jornal do Estado. Já pensaram o qua a cornunidade rnineira
esperaria de nós, Deputados, se não fizéssemos nada?
Não insinuei corrupcãO na FHEMIG, Deputado. Meu papel nesta Casa é dizer que ha
corrupcão no poder püblico. Quero deixar uma informacao para V. Exa., se não tern
conhecirnento dela: a inseguranca, hoje, é o rnaior problerna do Pals, o crime
organizado tern inteligencia no poder püblico. Estou afirmando isso. Portanto,
Deputado Adelrno, temos de desconfiar nao de pessoas, rnas de qualquer órgão
püblico, que pode ter interesses, fazer caixa dois, aplicar em campanhas
eleitorais. Essa é uma prática comuxn no Pals, Deputado Adelrno. Estarnos vendo isso
por todo o Pals. Nào estamos aqui para fazer acusacôes falsas apenas ao Governo
do Estado de Minas Gerais. Estamos fazendo uma acusacão genérica. E e nossa
rnissao corrigir isso, sob pena de este Pals não garthar o ritrno de desenvolvirnento
qua querernos.
Quero terminar dizendo - responderia aos Deputados Antonio Andrade e Alberto
Pinto Coelho, rnas rneu tempo acabou - que partir as licitaçoes em ernpresas rnenores
qua pudessem participar, dirninuindo a valor do patrirnOnbo liquido para que esses
ernpregos ficassem em Minas Gerais, e não em São Paulo e no Rio de Janeiro,
parece-me um ato bastante altruista para nosso Estado. Essas eraxn as colocacOes
que gostaria de fazer.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, estou falando taxubéin corno Llder
da Bancada do PT. Gostaria de colocar duas questOes. Nossa bancada apóia, de
maneira expllclta, a exigêncla dos esclarecimentos que aqui são solicitados. 0
Deputado Mauro Lobo disse qua apenas viu o rastro. Tenho certeza de que nao
ocorrerá nenhum obstáculo para se apurarem todos Os procedimentos que aconteceram
- não apenas na FHEMIG - em toda a estrutura do Governo. Nossa posicao é essa.
Por esse rnotivo, estamos aliados a esse Governo que querernos esteja transparente,
comprometido corn a ética e corn a aplicacao dos recursos pdblicos. Nâo p0550
admitir que denüncia possa virar acusacao definitiva, condenacao, sem provas.
Isso está sendo praticado aqui. Isso é inaceltável. A denüncia dave ser
investigada e averiguada, e irernos ate o final.
Corn relacão a outra questäo, quero responder a rneu caro colega e amigo
Superintendente João Magro. V. Exa., em sua exposicão final, apresentou uma carta
que tern uma explicitacão da realidade dramãtica da FHEMIG. Como disse o Deputado
Edson Rezende, V. Exa. tambérn participou, por diversas vezes, de reuniOes da
Cornissão de Saüde. Quero charnar as Srs. Saulo e Armando Costa, Secretário da
Saüde, corno testernunhas de nosso empenho e de nossa defesa de que o Governo qua
apoiamos fique rnais comprornetido corn a saüde do Estado de Minas Gerais.
Fornos ao Governador Itamar Franco - a o Sr. Saulo está presente - e reivindicamos
qua o Governo do Estado se cornprornetesse a apoiar, através de sua prática, no
orcarnento, a aplicacão da emenda da Proposta de Emenda a Constituicão n° 169. Sua
carta está perfeitarnente respondida, não so por nOs, Deputados da Comissão de
Saüde, rnas tambérn por todos os Deputados da Casa. Votarnos na Casa a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Gostaria de sugerir que V. Exa. e todos analisassern a qua colocamos nessa lei, no
art. 70, § 2 0 , inciso III, a nas 14 alineas, qua colocarnos de rnaneira rnais
detalhada do que qualquer outra questäo orcarnentária, a questão da saüde. E, de
maneira explicita, a questao da FHEMIG. Esperarnos que V. Exa. acolha deste
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Plenário, desta Assembléia, a resposta a sua carta coma urn comprornetimenta da
.	 Assembléia. Esperamos comprometimento do Governo corn as questoes de saüde no

Estado.
5 0 Sr. Joäo Baptista Magro Filho - 0 Deputado Adelmo Carneiro Ledo tern razâo, é a

prirneira vez, na história da FHEMIG, que passa a constar, pelo esforco cornuni dos
senhores e, em particular, dele e de todos nós, da Lei de Diretrizes
Orcamentárias. Foi urn ganho fundamental para a Fundacao.
0 Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em urn ponto, sou a

.	 favor - como disse urn Deputado da Oposicào. Esta reunião deveria ser na Comissâo
de Fiscalizacao Financeira, para nàa ficar restrita, aqui, a poucos minutos, riâo

.	 dando condicoes a nós, do Governo, ou para que a Oposicäo pudesse fazer urn
trabaiho a altura, para que a comunidade e as segmentos da sociedade pudessern

5	 acomparthar corn maior
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é duro vir a esta Casa uma pessoa da

5	 estatura do Prof. JaAo Baptista Magro e ouvir Deputados questionarern Os pré-
requisitos da Lei n° 6.666, em todos os sentidos e em todos as governos que se

Spassararn. E duro, quando eles mesmos nunca questionaram a ex-Governador

O	
apoiaram, quando entregou para a Onica empresa, sem iicitacao, em name da
emergencia, sem que houvesse emergencia ou calarnidade pübiica, coma aconteceu corn

5	 a canteiro de obras da Mendes Jinior, em Juiz de Fora, no valor de
US$25.000.000,00 a epoca. Isso é duro, Sr. Presidente. No Governo de Eduardo

5 Azeredo, seu Secretário de Obras, Dr. Ceiso de Meio Azevedo, usava decretos de
emergência para dar a empresa de seus irmâos, mas as mesmos personagens desta
Casa nao denunciaram. Impedirarn-nos de instalar aqui, juntamente corn a Oposicão,

.	 urna CPI, para que pudéssemos apurar devidamente essas denüncias. Mas, coma éramos
minoria, fornos massacrados e desrespeitados. 0 Governador Itamar Franca, corn quern

.	 estive pessoaimente, mostrava na face sua expressaa preocupante corn reiacao ao
que está acontecendo em nosso Estado. 0 que está em curso em nassa Estada é outra

$	 caisa muita mais profunda; significa inviab±iizá-lo, engessá-lo, parque, sim,
eles estão a servica de outro prajeta mais arrojado e corn usia estratégia que não

5	 digo que e errada, pois a Oposicâo tern direito aos "jus esperniandi"
recuperar a governo que perdeu, mas eies estão a servica de Pimenta da Veiga,

•	 eles estão a servico de Fernando Henrique Cardoso, para que possamos inviabilizar

S	
usia possivel candidatura do PMDB aa Governa do Estado e também a. Presidéncia da
RepUblica.

5 Mas daqui, Prof. Joâo Batista, juntamente corn seus Diretores, levem a impressão
de que a base do Gaverna está atenta aos acantecimentos que hào de vir. Mas nàa
dispensamos, em momenta algurn, a valor da Oposicaa. Este é a processo
democrático. Nâo podemos adrnitir, doravante, que V. Exa. seja tachado de

5	 irresponsável, usia pessoa que é da grandeza e do caráter de V.

S
o Deputado Rêmoio Aloise - Nabre colega, Deputado Miguel Martini, par sinai meu
companheiro na Cornissâo de Fiscaiizacao Financeira, eu, como medico e cirurgiao,

S	
que trabaihei par 20 anos, construi dais hospitais, nào consegui, de maneira
nenhuma, entender a pergunta que V. Exa. fez aos Diretores da FI-IEMIG. Eles nào

5	 responderam. Que fio o senhor perguntau? Existe "n" tipas de fios cirdrgicos que
podem ser usados, existe "n" procedimentas em que se usarn fios cirdrgicos. Entâa

5	 V. Exa. vein fazes usia pergunta, nessa altura do debate, de quanta se gastau de
fio. Qual fio? E categute cromado, é categute simples, é mononylan? 0 que V. Exa.

5	 deseja saber é inôcua dentro deste debate.
.	 Deputada Miguel Martini, tertha a certeza absoiuta de que tenha o major respeita

par V. Exa., mas nâo possa adimitir, neste momenta de responsabiiidade, que se
5	 trata da sadde, V. Exa. querer desviar o debate para usia pergunta tao pequena

corno essa que V. Exa. fez.
5	 0 Deputada Adeiina de Carvaiho - Sr. Presidente e senhores da Mesa, gostaria

parabenizar a Dr. Jaão Baptista Magro peia expianacaa que fez a este pariamenta.5	 Gastaria de faiar aos Secretários ilustres que estãa canosca que a

O	
que existe aqui dá ibope. 0 nasso Gaverna nao pode se deixar levar pela onda de
"denuncismo" que existe aqui par parte de aiguns pariamentares da Opasigâo, que

S	
nâa podeni ver uma camera de teievisàa ou urn "flash" e, em hipótese aiguina, podern
ver a possibilidade de aparecer, que cornecarn a denunciar a Gaverna. Uma denüncia

5	 verganhasa coma essa, senhares, näo se pade ievar a sério. Primeiramente,
deveriam ouvir, analisar e apurar as dendncias. Isso causa-me estranheza, porque

5	 usia OposigAa inteligente deve e tern de ser respeitada, mas usia Oposicao feita par

O	
aparicios e par pariamentares que estào fazendo campanha poiltica para, amarthâ,
sereni Prefeitos de Bela Horizonte e defensores de marginais nâo merece respeito.

S	
Gastaria de rever, aqui, nesta Casa, par que as direitas husianos interessam-se
pelo bem-estar do marginal, e nào pela familia da vitima.

S
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S
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Gostaria de falar que quem fez a denüncia participava de urn Governo que se
utilizou de arnbulâncias, que foram distribuidas, a atacado e a varejo, ate para
fazer pescarias. Os senhores se lembrarn disso? 0 Dr. Hargreaves está aqui e sabe
muito bern, como todos sabem, como foi feita a reforma do Grande Hotel de Araxá,
que nào aconteceu, mas na qual se gastarani R$32.000.000,00, sern licitacao. Cadê a
moral de quern está denunciando? E preciso haver critério nesta Casa. Ate para se
fazer oposicao tern-se de usar a inteligencia. Faco urn pedido ao Secretário, Dr.
Hargreaves, ao Dr. Saulo e ao Secretário de Saüde. Antes de exonerar qualquer urn,
fale corn o Governador. Apurem Os fatos, porque a Oposicão aqui está sob suspeita.
O Deputado Irani Barbosa - Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de ser o autor
do requerimento, falarei por iltimo, rnas, de qualquer forma, os ültirnos serâo os
prirneiros. Sr. Presidente, fiz o requerimento, convidando o Superintendente da
FHEMIG para que aqui comparecesse, nâo para fazer alguns esclarecimentos, ate
porque, logo após a aprovacao do meu requerirnento, a Superintendente, acompanhado
do Secretário Armando Costa, muito meu amigo, já estavam nesta Casa.
"En passant", ao tornar conhecirnento dessa licitacao, verificamos que ela está
dentro dos moldes, a excegâo da falta de visao e entrosamento dos elementos que
compoem o quadro de urn Governo que prima pela honradez e seriedade. Tanto isso é
verdade que, quando existe qualquer suspeita ou tipo de denüncia, seja da
Oposicao, seja da base de Governo, a Governador Itamar Franco tern tido urna
conduta irretocável, o que deixamos bern claro.
Antes de fazer meus comentários a respeito da licitacao, gostaria de lembrar
alguns fatos. Por exemplo, parece-me que o capital exigido para a licitacao foi
de R$500.000,00. Mas, vejarn bern, entregarnos 33% de nossa companhia energética
para urna empresa cujo capital é de R$20.000,00 no paraiso fiscal. 0 CARDIOMINAS
foi dado para a Santa Casa de Misericórdia, que tao bern atendeu, durante tantos
anos, a populaçao pobre de Belo Horizonte, exatamente no momento em que criou o
seu plano de saüde e se privatizou por completo, pois, atualmente, so atende a
particulares, pelo SUS e pelo seu plano de saüde. 0 equipamento da lavanderia do
CARDIOMINAS satisfaria todas as exigências dessa licitacao. 0 Hospital São José
foi dado de presente para as Ciências Médicas, que é urna universidade paga, e
hoje nao presta nerthurn servico püblico ao cidadào comum. Entrarei corn urn proj eta
de reversào desse bern püblico, pois o patrimOnio do poder püblico deve ficar em
suas màos. Perdoe-me o Deputado Eduardo Brandão, meu adversário politico, contra
quem nada tenho, mas tive quase que, literalmente, bater no Ministro das
bicicletas, a Alcerii Guerra, para conseguir US$1.300.000,00 para a construcao de
urn hospital em Ribeirào das Neves, que tartthém foi dado a uxna entidade que hoje
não atende a ninguérn. Faco urn apelo ao Secretário para que procure saber, quando
for doar dinheiro novamente, a quern estào atendendo, porque, atualmente, sO se
atendern pessoas que pagam, e o povao nào recebe nerthuma assistência.
As vezes, falta born senso ao Governo, e as solucoes são práticas, desde desejemos
tomá-las. Gostaria de fazer uxna sugestào ao Superintendente da FHEMIG. Temos, em
Ribeirâo das Neves, três complexos penitenciários: a jovem e adulto, a que está
ao encargo da Secretaria de Seguranca e a que está ao encarga da Secretária
Angela Pace, que, em atencào a requerirnento rneu, virá aqui para se explicar.
Tivemos urn Secretário que deixou a Secretaria devido a morte de urna pessoa,
entretanta já morrerarn três pessoas nessa gestao, e flO V1 OS jornais estarnparern
nada em nenhuxna página. Desconheco o motivo da discrirninacao.
Pediria a V. Exa. que ficasse rnuito atento a minha sugestao. Nào precisarnos fazer
concorréncia püblica para fazer a lavagem, literalmente, de nossa roupa suja. A
Penitenciária José Alkimin, em Ribeirào das Neves, tern de 700 a 800 detentos,
entre os quais encontramos mecânicos, pedreiros, eletricistas, enfim, uma gama
enorme de profissionais. Poderiarnos pegar essas máquinas que estão apodrecendo
nas lavanderias e fazer urn galpâo no terreno da penitenciária, que é de 2.000ha
de terra, ou seja, de 20.000m 2 . Em uma época boa de nossos Governos, a que
acredito que acontece hoje, dada a seriedade do Governador Itarnar Franco, a
penitenciária agricola de Neves produzia gêneros alirnenticios para abastecer
todos as nossos orfanatos, hospitais pOblicos, a própria Santa Casa, etc. Hoje,
temos 800 homens lá dentro pensando em corno vào fugir, sern assisténcia rnédica,
dentária e psicolOgica.
Quero dizer o seguinte: caso se diga que nao ternos a dinheiro para fazer lá a
galpao, comprar a rnaquinário e colocar a pessoal para trabalhar, ou na
penitenciária de Contagern, ou de Teófilo Otôni, ou Juiz de Fora, assumo urn
compromissa de arruinar urn galpao de 600m 2 , completo, que seria ern torno de
R$35.000,00. Se nâo conseguirmos corn a ajuda da Loteria Mineira, poderiamos
tentar corn algurnas outras entidades coma a CEMIG Energética, ou a COPASA, ou
qualguer uma outra que pudesse doar isso para a construcào.
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S A rnanutencao das ambulâncias pode ser feita pelos detentos das penitenciárias.
. Temos excelentes mecânicos que, nurn dia de azar, por desvios passionais, desvio

qualquer na vida, ou por necessidade, roubararn ou, por alguin motivo infeliz
mataram alguém, mas nao deixaram de ser profissionais e querern ter a dignidade de
manter a profissâo.

5	 A capacidade rnédica e administrativa do Prof. Joào Baptista nâo you
.

	

	 neste momento. Mas, quanta a capacidade de raciocinar o poder piblico como urn
todo, houve uma faiha muito grande. Os R$240.000,00 que se vâo gastar por mês

.	 para lavar a roupa do sistema FHENIG dá para lavar roupa de todos Os hospitais
püblicos de Minas Gerais. Se fizermos essa concessào, parte desse dirtheiro pode

5

	

	 ser pago aos detentos, que vào enviá-lo a sua familia, que, as vezes,
passando fome.
E urna questao de bom-senso, de legitimidade, e nao podemos ficar vendo, de urn
lado, urna Secretaria sam dinheiro para cuidar dos detentos e, de outro, urna
Secretaria exposta par urn processo que poderia ser resolvido par uma questão de

S	
bom-senso, se houvesse pessoas que estivessem pensando no Estado, como alguma
coisa que tern que funcionar, gastando dinheiro, nao terceirizando, mas primeiro

O	 aproveitando o que temos. Temos muita coisa para aproveitar; temos muitos
profissionais, funcionários que podem ser trabaihados e reeducados, e, entào ser

5	 feita urna parceria.
O Estado tern muita coisa, somos ricos em muitas areas. Acredito que podemos achar
esse caminho, e seria mais legitimo do que ser urna empresa privada imineira,
paulista, carioca ou de onde for. Temos condicoes de fazer. Faco a meu apelo e

5	 deixo aqui para que tenhamos urna condicao meihor. Ate o pessoal que for levar a

S

	

	
roupa suja para lavar e voltar corn ela limpa pode saber se tern urn doente
precisando de urn medico e qualquer outra coisa. Pode ser feita essa reciprocidade

.	 dentro do Estado. Muito obrigado.
O Deputado Alencar da Silveira Jiinior - Sr. Presidente, quero parabenizar o Dr.

5	 João Baptista e o Leonardo Cardoso, por sua firmeza. Foi lembrado aqui quern
indicou quem e, corn relacao a Conceicào do Mato Dentro, gostaria de colocar que 0

5	 nosso Lider é desse Municipio e ele também gosta de prestigiar seus companheiros
.	 partidários.

Agora, a vinda dos senhores a esta Casa satisfez a Oposicâo. Já que tivemos no
. inicio toda a Oposiçâo presente e vimos que, depois das explicacoes, so temos

quatro Deputados em Plenário. Corn certeza, por causa do adiantado da hora ou da
explanacao de todos os senhores e da firmeza do Sr. Leonardo. Já sabemos de quern
foi a indicacao do nosso companheiro. Sabemos da fortaleza do nosso Lider. Muito

•
O Deputado Durval Angelo - A discussâo aqui nào é Governo ou Oposiçâo. E 0 Poder

S Legislativo exercendo a seu poder de fiscalizacao. Discordo dos meus colegas.

S	
está em análise a Governo Eduardo Azeredo, que todos nOs sabemos foi uma
catástrofe, um furacão que passou neste Estado, e relacionar isso neste momento é

S
ofender a prOprio Governador Itamar Franca.
Eu gostaria de fazer algurnas perguntas. A primeira, é a seguinte: a minha

5 colocagao sobre o hortifrutigranjeiro nào era nunca do prego minimo. Indiquei
duas Prefeituras e repito: Betim e Belo Horizonte trabalharn corn o preco médio. 0
referencial pode ser legal, mas está equivocada a FHEMIG em trabalhar corn o
maxima. Isso é urn equivoco. Evidente qua o preco minimo perrnitiria produtos de

S qualidade inferior, mas o preco médio nào. Falei em preco rnédio, e nâo em

O	
minimo.
Outra coisa. Correu uma conversa de que a empresa Rio-Sul seria a empresa das
bicicletas do ex-Ministro da Saiide, Alceni Guerra. Gostaria de saber se a FHEMIG
tern essa informacâo, e se e a mesma Rio-Sul que foi denunciada quando do Governo
Collor. Nâo falo aqui como Deputado de Governo ou de Oposicão, falo como

O	
parlarnentar da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A outra pergunta é a respeito de usia outra questão que vai estourar nos próximos

O	
dias sobre a coleta do lixo hospitalar. A SLU faz urn trabalho de supléncia na
coleta do lixo, mas cobra. Temos informagoes de que haveria uma divida da FHEMIG

.

	

	 de R$1.000.000,00 corn a SLU; que a FHEMIG tarnbérn ja dispensou as servicos da SLU;
que usia empresa privada vai fazer o servico sern processo licitatório. Pergunto se

5	 essa informacao é confirmada ou nào. Gostaria que respondesse
A outra questâo é corn relacao ao caso da Oxgás. Essa empresa tern contrato corn a
FHEMIG desde a Governo passado. Sabemos qua era um contrato superfaturado.

S	
Pergunto: par que essa empresa continua corn urn contrato corn a FHEMIG? H
suspeitas de qua essa empresa estaria envolvida corn o Secretario de Governo

S
anterior. Houve denüncias. Par que essa empresa continua prestando servicos a
FHEMIG, corn tantas irregularidades no contrato? Temos tanbérn inforrnacOes de que

S
S
S

S
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muitas pessoas do Governo anterior que muitos criticam - alguérn levantou
inclusive a hipótese da presenga dessas pessoas em com.issães de licitagao -
estariam ainda ocupando cargos de liriha de frente.
A informacao que tenho, do próprio Superintendente anterior, é a de que alguém
comprometido corn a saüde privada estaria sendo ainda conselheiro de urna comissao
de ética da FHEMIG. Não queremos comparar corn o Governo anterior, mas entendemos
que ha propostas novas. Então, por que essas questôes persistem?
o Sr. Joào Baptista Magro Filho - Como falei em alguns mornentos da minha
intervencão, espero que a nossa presenca aqui seja construtiva. Deputado Durval
Angelo, anotei, corn absoluto rigor - you inclusive pedir a fita deste nosso
encontro - as sugestôes do senhor e as colocagoes do Deputado Irani Barbosa e
pretendo responder aos senhores corn acão. Acho que a sua ponderacao sobre a
questão dos mecanismos que as Prefeituras do PT conseguirarn deve ser olhada por
nos, como tarnbéni a ponderacao do Deputado Irani Barbosa. Acho interessante que o
Rio Grande do Sul tenha feito urn born trabalho corn a utilizacao de mão-de-obra de
pessoas em presidios. Acho que ele tern sugestoes. Anotei algumas colocagães de
todos Os Deputados e pretendo analisar corn rigor e ver se as coloco em prática.
Os senhores poderao, por favor, cobrar-me. Pretendo responder aos senhores sobre
isso.
Corn relacão a quern é a empresa, eu, sincerarnente, Deputado, nào sei. Nâo tenho a
minima idéia de onde vem.
Corn relagao ao lixo hospitalar da Fundacao, encontramos urna experiência do
Governo anterior de incineracao do lixo hospitalar. Sablamos dos questionamentos,
mas, pelo avangado do trabaiho realizado, consideramos que seria mais produtivo
dar prosseguimento a essa questão da incineracao do lixo, pela sua qualidade.
Como lhe disse, está hoje situada no Hospital Eduardo de Menezes, e, em vista
disso, estarnos pretendendo alocar no Eduardo de Menezes e no Julia uma central de
apoio. Nossa idéia é que a lavanderia e a coleta de lixo fiquem ali. Se nâo me
engano, essa empresa do lixo é a Oxigás. A situacao que herdamos era muito grave,
mas seria impossivel comecar tudo do zero.
Queria dizer que não voltei a entrar ern detaihes sobre a gravidade da situacao da
Fundacao que encontrarnos. Isso fiz em duas outras oportunidades. Não tratei disso
aqui. Como havia alguma coisa interessante, optamos por continuar. Realmente é
essa empresa, e estamos procurando fazer da melhor forma possivel.
O Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Complementando o que disse o Deputado Durval
Angelo, se a Presidência permitir, existem realrnente algumas tecnologias para
tratarnento de lixo hospitalar. Temos urn problerna na SLU, que é o aterro
sanitário: hoje a vala para lixo especial, que é o lixo infectante, está muito
saturada.
A Resolucao n° 5 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONANA - trata da
questão do lixo infectante. Temos a tecnologia do plasma, da incineracao, do
iuicroondas e da autoclave corn esterilizacão. São algurnas tecnologias existentes
no mercado para tratar de lixo infectante.
Pois bern, assurnimos na Fundacão, e, realmente, existia urn contrato corn uina dessas
tecnologias. E uma tecnologia interessante, houve visitas técnicas na Espanha,
montararn urn contrato, na verdade, ao custo de R$2.130.000,00 pelo prazo de 60
meses, por dispensa de licitacao, em se tratando de inexeqQibilidade, porque era
urn processo exclusivo, de deterrninada empresa que detinha o direito de
comercializagão.
0 Deputado Durval Angelo - Não sou da area, so temos informacoes de que essa
questão de exclusividade é questionada por técnicos da SLU.
o Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Sim. Então, esse contrato de R$2.130.000,00
pelo prazo de 60 meses foi reduzido pela nossa administragão para urn ano. No
contrato anterior havia urna multa rescisória no valor de mais de R$200.000,00, no
caso de rompimento do contrato. No termo aditivo que está aqui, essa multa foi
retirada.
Tivemos, dentro do contrato inicial, 90.000 kg de lixo incinerado. No próprio
processo que se montou, todo o processo de dispensa de licitacao reconhecia que a
capacidade de lixo da FHEMIG era de 45.000t. Colocamos em 50.000t e retiramos o
encargo que era do Gaspa de tocar o aparelho, que era o encargo da FHEMIG ao
custo de R$8.000,00, e passarnos a ernbuti-lo na fatura da empresa. Então, o
contrato que era nosso, por R$43.500,00, passou para R$25.790,00 rnensais.
Então, foi feito urn termo aditivo pelo atual Governo ao contrato do Governo
anterior, reduzindo de R$43.500,00 para R$25.790,00.
o Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente V.
Exa., em relacao a mim, afirmara que eu seria contrãrio a debates como este,
nesta Casa.



Muito antes, já me pronunciei da tribuna, enaltecendo essa nova forma de governar
. Minas Gerais, que é a de se adiantar as deniincias. Quando sào feitas, 0 Governo é

que quer que sejarn apuradas, ao contrário do que ocorria no passado, quando a
Situacâo escarnoteava, encobria, a todo o custo, qualquer situacão que viesse a
ser levantada pela Oposicão. 0 que disse é que o Governo está certo ac vir
debater, mas nao pode tanibém parar de governar e vir apurar quaisquer denincias
superficiais como essa, ou seja, que dois Deputados levararn ac jornal, que, por
sua vez, divulgou. Não foi iniciativa do jornal a divulgacao. E preciso que isso

.	 fique claro, porque, por mais uma vez, ouvimos dizer que o jamal é que levantou
0 fato, mas quern o fez foram dois Deputados. 0 Governo não pode, a cada usia

. dessas denüncias sem profundidade, parar de governar e vir aqui prestar
esciarecimentos. Alias, o que desejarn os partidos da Oposicão é exatamente isso.
Quando o assunto tiver fundamentacao, for coisa séria, o Govemno deve vir aqui,
sim. Isso é que está deixando em polvorosa a Oposicão, porque está acosturnada a

• bater e ao Govemno defender. Urn Governo que pede esciarecimentos, que aprofunda a
verdade, está deixando sem argurnentos aqueles que erarn Situacão e que hoje são
Oposicão. Disse que o Governo nào pode parar o Estado para discutir toda e

.	 qualquer denüncia entre as que chegarn todo dia a esta Casa, mas o Governo estar
presente, através das suas Liderangas e dos Secretários, e mais que urn direito, é

5	 urn dever.
Quanto ao segundo aspecto da minha fala, fui ofendido pessoalmente por urn
Deputado desta Casa. Não gostei da ofensa, porque, na minha região, costurnamos
reagir a essas ofensas de outra maneira, com menos elegância que do modo como
estou reagindo, e acredito clue, nesta Casa, nao cabe mais urn Deputado ser

.	 elegante e receber urna ofensa como prova de desespero daqueles que estão nos
ofendendo. Quando se parte para as ofensas, é porque cessam as argurnentos. E,

. lamentavelmente, gostaria de dizer que não menti. Em primeiro lugar, quem falou
que o CARDIOMINAS foi entregue a uma entidade particular nào fui eu, foi o Dr.
João Baptista Magro, quando estava participando do debate na comissão. 0
Deputado, ac que parece, não estava presente, como não está presente agora para
ouvir a verdade, depois de me ter feito essa agressão, achando que eu teria

.

	

	 tornado essa iniciativa. Apenas trouxe para cá essa informacão que ele ter-nos--ia
dado e aqui pedi que esclarecesse a fato. EntAo, não fui eu 0 autor dessa

O afirmativa. Se assim fosse, ainda assim nao teria mentido, porque nem sabia que a
doacao havia sido feita para a Santa Casa, porque nao participei desses assuntos
quando aconteceu a fato. A Santa Casa pode ser usia entidade séria, filantropica,
mas é particular. Não e entidade püblica, é privada, é particular; se não tem

5	 fins lucrativos é porque é filantrópica, mas cobra de particulares e nâo tem
nenhurn servico piiblico oferecido. Não é mentira, porque não fui eu que falei, e

S não é verdade porque, mesmo que fosse, trata-se de entidade particular. Peco a V.
.	 Exa. que indague so Deputado, quando ele estiver presente, se deseja retirar essa

ofensa a. minha pessoa; ou, então, que V. Exa. a retire da ata, sob pena de eu
.	 tomar outras providências judiciais fora desta Casa, do que eu não gostaria.

Aproveito também para lembrar que, quando falei em rabo-de-paiha, parece que a

5	 carapuca assentou. Bastou haver urn pequeno incêndio no Palácio das Artes, ha
pouco tempo, para aparecer urna obra entregue sem licitacão e superfaturada era

5	 Minas Gerais. Não sei quem foi o responsável, mas parece que a carapuca
Finalmente, quero dizer que, nesta Casa, estou afeito aos debates, estou pronto a

S debater corn a major sinceridade, sem desrespeitar pessoalmente ninguém.

O	 Nunca of endi ninguém pessoalmente em nenbuma das minhas participacOes, porque
ache que não cabe, no parlamento, esse tipo de comportamento. Mas quero dizer

5	 que, neste debate, em que vemos urn Governo sério e honrado coma o de Itamar
France e Newton Cardoso ser agredido da forma come vera sendo, somos obrigados,

5	 sim, a voltar as nossos olhos para urn passado muito recente, quando a bandaiheira
campeava em Minas Gerais, quando os roubos das empreiteiras tomavarn conta do

S nosso Estado. E essas vozes não estavaxn atuando pama garantir que esse tipo de
.	 verdade fosse dito. As viüvas de Azeredo, infelizmente, vão nos contestar e

agredir muitas vezes, mas a voz da verdade vencerá.
.	 0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, prirneiramente, quero dizer que fiquei

numa grande ddvida. Aumentou ainda mais quando o Dr. Rêmolo Aloise, que se

5	 identificou como medico cirurgião, disse que não era possIvel que a
Superintendente ou a Diretor Administrative me dessern a resposta que pedi. Mas a

5	 Dimetom Administrativo me deu a resposta e me disse que entendeu. Não sei quem

S	
está corn a razão. Estou em ddvida porque urn medico cimurgião disse que não é
possivel fazem essa afirmacão, e essa afirmacão foi feita. Quanta a isso, varnos

O	 verificar ate em docusientos pama saber quem esta. corn a verdade. Se urn faz usia
afirrnacão e diz que entendeu, e 0 autra diz que é impossivel fazer-se isso, no

S
S
S
S
S



minirno surgiu düvida corn relacao a isso.
Quero dizer, em segundo lugar, que, no rneu modo de ver, houve urna tentativa do
Governo - estarnos percebendo clararnente - de vir responder. Isso, de certa
maneira, é positivo. Mas percebemos que nâo somente a Oposiçao, mas também
Deputados da base do Governo têm düvidas, questionamentos, achani que poderia ter
sido feito meihor. Quem ficou aqui do inicio ate o final percebeu isso
clararnente. Então, isso nâo é urn "denuncismo".
A denüncia surgiu no jornal, está aqui: "Roupa Suja na Licitacao". A partir da
denüncia, cabe a nós, corno responsáveis pela apuracao, verificar todas essas
questôes. Perguntas feitas ficarain sem ser respondidas objetivamente, e ate
rnesrno, em algumas delas, se disse que apenas se confiava na comissâo de licitacao
e que nâo se tinha a resposta para o caso. Diante de sugestöes feitas e de clue se
disse que ainda se vai apurar o processo, nâo podernos dizer clue, como Oposicao,
ficamos satisfeitos, porque seria negar uma verdade evidente. Teriamos ficado
satisfeitos se todas as perguntas tivessem sido claramente respondidas e se nos
tivessem convencido.
A afirmativa do companheiro de que a Oposicao ficou satisfeita nào é verdadeira,
mas, sendo pessoas honradas o Super intendente, o Diretor Administrativo e o
próprio Secretário desse Governo, acredito que, ao longo do tempo, par meio do
próprio processo do Ministério Pi.iblico e da própria CPI das Licitacöes, teremos
como esclarecer definitivamente a opiniào püblica.
Que fique olaro aqui que essas dUvidas realmente continuam conosco. Acreditamos
que talvez ate a pressa em vir dar essa resposta, o que consideramos ate positivo
- dizem que a pressa é inimiga da perfeicao -, tenha sido o motivo pelo qual
essas respostas todas nâo pudessem nos ter sido dadas satisfatoriarnente.
Mas ficarnos ainda com düvidas em relacao a algumas das incoerências aqui
levantadas. A primeira delas foi dizer que a entidade nâo deve se dedicar a
atividades-meio, mas a atividade-fim. Em outro momenta, disseram que lá na frente
ela deverá retomar a atividade-meio, ou seja, "vamos reformar as máquinas para
recuperá-las". Então acho que a sociedade, que nos está acompanhando, entende
essas incoeréncias. E preciso afinar o discurso. De que lado irâo ficar?
Depois gostaria de informar que temos o setor p'iblico, o setor privado e outro,
que é o que mais cresce no mundo, que é o charnado terceiro setor. No terceiro
setor, que é o das ONGs, é que se enquadra a Santa Casa de Misericórdia. E o
mundo vai caminhar necessariamente para isto: urna parceria do terceiro setor corn
o setor püblico. Alias, já quisemos iniciar esse debate aqui, mas nao pudemos
continuar. Portanto, urna coisa é a iniciativa privada, outra é o setor püblico, e
outra, 0 terceiro setor, que sâo as organizacôes nâo governamentais, as ONG5.
Para finalizar, quero dizer que esse é a papel desta Casa, a papel da Oposicão, e
que devemos ir ate o liimite máximo possivel para prestar as esclarecimentos
necessários a opiniâa piblica, de todas as suspeitas e denUncias que surgirem.
Acho ate que a base governista deveria estar satisfeita com isso. Se nada tern a
temer, certamente receberá urn atestado de bons antecedentes. Entâo nâo ha a que
esconder. Nâo ha par que criticar a Oposicào par cumprir o seu papel. Certamente
nao será a base governista que contestará o Governo. Muito obrigado.
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, gostaria de dizer que tenho acompanhado a
postura dos Deputados que compôem a Comissào de Direitos Hurnanos da Assembléia,
teriho visto o trabaiho realizado par eles e posso dar testemunho sabre a grande
atuacâo daquela Comissão, que anteriormente foi presidida pela Deputada Maria
José Haueisen e pelo Deputado Adelmo Carneiro Ledo. Na legislatura passada, tive
a oportunidade de ter como companheiro a Deputado Durval Angelo, autor de urn
projeto importante, que concedia indenizacào as vItimas de violência.
Entâa gostaria de dizer que em momenta algurn vi esses Deputados que atuam ou que
atuaram na Comissào de Direitos Hurnanos escondendo ou defendenda bandidos. Essa
denüncia é muito grave, porque isso é urn crime. Esse assunto tern que ser trazido
ao Plenário da Assernbléia, para que as Deputados daquela Comissâo que estiverem
fazendo isso sejam questionados e levados ate a presenca de algurna autoridade
policial, para que seja aberto o inquérito competente para a apuracao dessa
denüncia.
Para encerrar, respeitando a horário, gostaria de dizer também que tive
oportunidade, na legislatura passada, quando chegou a esta Assernbléia uma
denüncia gravissima sabre irregularidades no sistema carcerário, a pedido do
Deputado Miguel Martini, de presidir a instalacao de uma CPI, tendo a Deputado
Durval Angelo coma Vice-Presidente. Denunciamos, ao final, 19 servidores
püblicos. Alguns tinham cargo de confiança no Governo passado. Esse tern sido a
nosso trabalho, e nâo poderia ser diferente agora, quanda chegarn a Assembléia
Legislativa deniincias em relacao a ADEMG e ao DER. Tivemos oportunidade de fazer
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5	 o que fizemos, rigorosarnente, outras vezes.
.	 Obrigado pela oportunidade de me manifestar em nome dos Deputados que compôern a

Comissâo de Direitos Humanos da Assembléia.

5	 0 Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, nào you citar nome de Deputado algum
colega meu nesta Casa. Mas, pela hora adiantada, tenho que confessar que alguns

5	 colegas perderarn o fio da meada. Quis explicar quanto custa urn fio e quando se
usa urn fio, mas nao fui muito feliz nessa questâo. Tanto é verdade que perdeu a

5	 fio da meada, que confundiu Santa Casa A com Santa Casa B.
.	 Entào you deixar para a Comissâo de Fiscalizacao Financeira as questoes da

lavanderia. E barato lavar urea roupa de hospital corn "n" opcôes pelo preco que

5	 está se licitando. Servi, num hospital, ha algum tempo, sopa de fubá corn ovo,
porque, no meu entendimento, a paciente, quanda tern apetite, deixou de estar
doente. Fui denunciado, respondi e venci. Esses valores sâo muito relativos.
Fizemos urn grande debate hoje. Vamos deixar para a Comissão de Fiscalizacão

•	 Finianceira discutir esse e outros assuntos, para saber se as quatro mu

0	
internacôes, as quatro mil AIH5, que prestain um grande servigo a Capital e ao
interior, seriam suficientes para que aqueles que aqui hoje estäo fossern

.	 previamente condenados.
Terminando, Sr. Presidente, nesta noite, aqueles que acreditam em Deus devern

5	 fazer urea profunda reflexào, para saber quais sào as injusticas e justicas que
foram cometidas, a fim de que, amanhà, näo repitamos isso. Muito obrigado.

5 0 Sr. Leonardo Cardoso de Barros - Gostaria de, no avangado da hora, agradecer a
Presidência e ao nosso Superintendente, pela possibilidade de estarmos aqui, e
aos Srs. Deputados, pelo poder de elucidar as questöes que tenharn e pela

.	 transparência desta Casa. Colocamo-nos a disposicao para, quando necessário,
voltar aqui para dar explicacoes.

.	 0 Sr. Joâo Baptista Magro Filho - Quero agradecer sinceramente a todos Os
senJ-iores a oportunidade de ter estado aqui, de ter podido aprender e explicar as

5	 propostas e dificuldades que temos, bern come as questôes pendentes, que, como
disseram, devem ser transparentes. Reconhego a papel de todos na discussão dessas

5	 questoes.
Quando vinha para cá, hoje, alguns colegas da Fundagao falaram: "Job, durante
esta semana, todo dia teremos alguma coisa sobre a FHEMIG nos jornais".

.	 Precisamos trabaihar. Sinceramente, you-me empenhar para que as colocacães aqui
feitas sejam respeitadas. Darei respostas concretas aos serihores.
Pediria que, se alguma ddv±da permanecer, evitassern esse tipo de divulgacao
excessiva e nos procurassern para conversar. Assim, evitarlamos que outras
questôes pudessern se transformar em coisas que na verdade nba tern sentido. Renovo
o convite que fiz no inIcio para que fizessem uina visita a Fundacbo. Visitariarn

S toda a parte de CTI, as areas de internacbo, as lavanderias e as cozinhas e
.	 conversariam corn os nossos pacientes. Esse é a convite que faço aos Deputados de

todos as partidos. you tentar colocar em prbtica as idéias que aqui surgiram.

S 
Muita obrigada pela oportunidade que tive, come pessoa, de aqui estar
esclarecendo a toda Minas Gerais quanta a sobriedade e a audácia desta diregao da
Fundacao Hospitalar.
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência agradece a
participacbo de todos as Deputados dos blocas da Situacbo e da Oposicbo. A
democracia se faz corn esses dois blocos, que cumprern mais urea vez a seu papel.

5	 Porque já constatamos, na Casa, que temos a excelência no que diz respeito

0	
elaboracao de leis, mas ainda estamos longe de termos a excelência no outro papel
fundamental do Poder Legislativo, que é o da fiscalizacao.
Tenho certeza de que a Poder Legislative nba avancou coma deveria avancar, em
tempos idos, talvez ate porque a Executivo nba perrnitia, assim coma a base de

5	 sustentacbo - e é natural que a Executivo a tenha dentro do parlamento e que ela
atue numa linha de sintonia fina corn a Executivo. Entâo, talvez a Poder

S Legislative nba tenha avancado nesse campo da fiscalizacbo porque no passado nào
.	 foi permitido.

Percebo que, corn a atual Governador Itamar Franca, o quadro é diferente. Gostaria

S 
de aproveitar a presenca entre nós, hoje, do Secretbria Particular do Governador,
Dr. Saulo Moreira, e tanibém do Secretbrio de Estada da Casa Civil, Dr. 1-lenrique
Hargreaves, para pedir que levassern ao Governador o respeito do Poder Legislative
no que diz respeito ao seu compartamento corn relacbo as denOncias que surgern por

5	 meio da imprensa, da Opasicbo ou mesmo de Deputados da base de sustentagbo.

S	
Achamos isso - urn processo democrbtico que estamos vivendo e tentando aprimorar -
perfeitamente natural. Pelo comportamenta do Governador, vejo hoje corn absoluta

S	
tranquilidade e tenho total seguranca em afirrnar que a irnprensa rnineira jb
percebeu que S. Exa. dá urn valor extremo as linhas escritas nas páginas dos

S

S

S
S



jornais. E muito importante que os colaboradores diretos do Governador, do
primeiro ao quinto escalôes, em todas as secretarias da administracao direta
indireta, percebam que os tempos mudaram e que o Governo é outro, dentro da
logica muito bern colocada pelo Lider do PT. Por ±550, esse Governo tem 0 apoio do
PT na Casa.
Nâo gostaria, mas tenho certeza de que, se necessário for, em outros momentos,
aqui estaremos corn outras pessoas do Executivo, prestando os devidos
esclarecimentos. Isso é normal e faz parte da democracia. Drs. Joào Baptista
Magro e Leonardo Barros, a Presidência da Casa deseja agradecer a colaboracão e
contribuicão dos senhores. Este fol o primeiro grande debate que fizemos, e, na
condicao de Presiderite do Poder Legislativo, digo que essa situacao é
absolutamente normal. Exatamente per isso, na condiçao de Presidente, procurei,
pelo menos, dar condicoes iguais para que Os blocos da Situacao e da Oposicao
pudessem se pronunciar. Termino satisfeito, assim como tenho certeza de que os
outros Deputados estào corn o mesmo sentimento. Estamos prontos, em qualquer
momento, para fazermos novamente aquilo que fizemos aqui, hoje. Foi engrandecedor
para o Poder, para a democracia e tenho certeza de que foi engrandecedor taxnbém
para a sociedade no seu todo.
Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reuniäo, a Presidência a
encerra, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhâ, dia 16, as 9
e as 20 horas, nos termos dos editais de convocacào, e para a ordinária da mesma
data, as 14 horas, corn a ordern do dia já anunciada. Levanta-se a reuniâo. ORDENS
DO DIA
ORDEM DO DIA DA 122 REUNIAO ORDINARIA, EM 23/3/2000
la Parte
i a Fase (Expediente)
(das 14 horas as 14hl5min)
Leitura e aprovacao da ata da reuniâo anterior. Leitura da corresporidência.
2a Fase (Grande Expediente)
(das 14hl5min as l5hl5min)
Apreseritaçao de proposicôes e oradores inscritos.
2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase
(das 15hl5min as 16hl5min)
Comunicacôes da Presidência. Apreciacào de pareceres e requerimentos.
Eleicao para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Parecer da Comissâo
Especial sobre a Mensagem no 65/99, do Governador do Estado, que indica c nome do
Sr. Nélzio de Assis para Diretor-Geral do Departamento de Obras Püblicas do
Estado de Minas Gerais - DEOP-MG. A Comissào Especial opina pela aprovacão do
nome.
Parecer da Coimissão Especial sobre a Mensagern no 75/99, do Governador do Estado,
que indica o nome do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur para Presidente da
Fundacâo de Arte de Ouro Preto - FAOP. A Comissão Especial opina pela aprovacao
do nome.
2' Fase
(das 16hl5rnin as 18 horas)
Prosseguimento da votacào, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicao de Lei
Complementar no 58, que dispoe sobre a organizacão básica do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissäo Especial opina pela
manutençâo do veto.
Discussâo, em turno ünico, do Veto Total A Proposicào de Lei no 14.241, que
institu± o Programa de Protecao a Vitimas e Testernurihas de Infraçöes Penais. A
Comissào Especial perdeu o prazo para emitir parecer.
Discussào, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçào de Lei no 14.325, que
institui o Codigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Comissâo
Especial perdeu 0 prazo para emitir parecer.
Discussâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposicâo de Lei no 14.258, que
dispoe sobre a implantação do proj etc Service Integrado de Administracao
Financeira - SIAFI-Cidadâo. A Comissào Especial opina pela manutencào do veto.
Discussäo, em turno iinico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei no 14.261, que
cria o Conselho Deliberative do IPSEMG - CODEI. A Comissào Especial opina pela
manutencâo do veto.
Discussâo, em turno imico, do Veto Parcial a Proposiçâo de Lei no 14.270, que
altera dispositivos da Lei no 13.163, de 20/1/99. A Comissào Especial opina pela
rejeiçao do veto.
Discussâo, em turno 'inico, do Veto Total a Proposicào de Lei no 14.271, que



acrescenta parágrafo ao art. 1 0 da Lei no 9.532, de 30/12/87. A Comissào Especial
.	 opina pela rejeicào do veto.

Discussâo, em turno iinico, do Veto Total a Proposicäo de Lei no 14.274, que
dispoe sobre o fornecimento de informacoes para a defesa de direitos e 0
esciarecimento de situaçôes. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir
parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado Chico Rafael opinou pela
manutencao do veto.
Discussâo, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposigão de Lei n o 14.277, que

.	 suprime incisos e dá nova redacao a dispositivos da Lei no 12.278, de 20/7/96. A
Comissào Especial opina pela manutencào do veto.

. Discussão, em turno ünico, do Veto Total a Proposicâo de Lei no 14.309, que
altera dispositivos da Lei n o 11.744, do 16/1/95. A Comissào Especial opina pela
rejeicão do veto.
Discussão, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei 

no 
14.311,que dispoe

sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e carcerários.
A Comissâo Especial perdeu a prazo para ernitir parecer. Designado como relator em

S Plenário, o Deputado Luiz Tadeu Leite opinou pela manutengâo do veto. Discussäo,
. em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicao do Lei no 14.314, que cria o Fundo

Estadual do Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS. A Comissâo Especial opina
pela manutençao do veto.
Discussào, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicâo de Lei no 14.320, que
cria a Programa Ronda Escolar no Estado. A Comissâa Especial perdeu a prazo para
emitir parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado Luiz Fernando
Faria opinou pela manutencâo do veto. Discussâo, em turno dnico, do Veto Total a

.	 Proposicào de Lei no 14.326, que institui a obrigatoriedade de se rotularem Os
alimentos resultantes do organismos geneticamente modificados. A Comissäo

.	 Especial opina pela rejeicâo do veto.
Discussão, em turno inico, do Veto Parcial a Proposicào de Lei n o 14.329, que

5	 cria o Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER - e dá outras providencias. A
Comissão Especial opina pela manutencao do veto.

5	 Discussão, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicào de Lei no 14.330, que
altora dispositivos das Leis n o s 6.763, de 26/12/75; 12.425, de 27/12/94, e

I	 12.730, de 30/12/97, e dá outras providencias. A Comissâo Especial opina pela
.	 rejoicâo do veto.

Discussào, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposicào de Lei no 14.333, que
$ estima as receitas e fixa as desposas do orgamento fiscal do Estado e do

orcamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para a exercicia
do 2000. A Comissâo Especial opina pela manutencào do veto.
Prosseguimento da votacâo, em turno nico, do Proj eta de Lei no 427/99, do5	 Deputado Ronaldo Canabrava, quo institui a Semana de Combate ao Alcoolismo no

e	
Estado. A Comissão de Justiga concluiu pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo no 1, quo apresentou. A Comissâo de Saüde opinou por sua

.	 aprovacâo na forma do Substitutivo n o 1, da Comissâo do Justica, com a Emenda no
1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissâo do Saüde,

$	
que opina pela rejeigâo da Emenda no 2.
Votacâo, em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituicao no 26/99, do Deputado

5	 Rogério Correia e outros, quo dá nova rodacao ao paragrafo iinico do art. 34 da
Constituicâo do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovacao da proposta comS a Emenda no 1, quo apresenta.

O 
Prosseguimento da discussâo, em 1 0 turno, da Proposta do Emenda a Constituigão no
2/99, do Deputado Durval Angelo e outros, que altera a Secào III do Capitulo II
da Constituicâo do Estado e acrescenta artigo a seu Ato das Disposicoes
Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial perdeu a prazo para emitir
parecer. Designado coma relator em Plenario, a Deputado Luiz Tadeu Leite opinou
pela aprovacào da proposta.S Discussâo, em 10 turno, da Proposta do Emenda a Constituicâo no 25/99, da CPI da

.	 Carteira do Habilitacao, quo acrosconta o art. 300 a Constituigao do Estado e
revoga o inciso III do seu art. 139. A Comissão Especial opina pela rejoigào da

.	 proposta.
Discussào, em 10 turno, do Projeto do Lei no 77/99, do Deputada Wandorley Avila,
quo reserva 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais e intorestaduais as
pessoas obesas o dA outras providéncias. A Comissäa de Justica conclui pela
cons titucionalidade do projoto com as Emendas n

o
s 1 e 2, quo apresenta. A

O	
Comissào do Transporto opina por sua aprovacâa na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta, e pela rejoicao das Emendas n

o
s 1 o 2, da Comissâo do Justica.

.	 Discussâo, em 10 turno, do Projeto do Lei no 85/99, do Deputado Holy TarqUinio,
que autoriza a Podor Exocutiva a transferir a entidados civis sem fins lucrativos

S

S

S



a gestao de unidades püblicas de saUde e dá outras providências. As Comissôes de
Justica, de Adrninistragao Püblica e de Fiscalizacao Financeira perderarn o prazo
para emitir parecer. Designado corno relator em Plenário, 0 Deputado Antonio Julio
solicitou o prazo regimental para emitir parecer.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 97/99, do Deputado Wanderley Avila,
que altera dispositivos da Lei no 11.052, de 25/3/93, e dá outras providencias. A
Cornissào de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Cornissâo de
Educacao opina por sua aprovacâo corn a Emenda no 1, que apresenta. A Cornissâo de
Fiscalizacâo Financeira opina por sua aprovacao com a Ernenda n o 1, da Comissâo de
Educacao, e a Ernenda no 2, que apresenta.
Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 112/99, do Deputado Antonio Carlos
Andrada, que altera a cornposicào do Conselho Estadual de Assistência Social. As
CornissOes de Justica e de Adrninistragao Pdblica perderain o prazo para ernitir
parecer. A Comissão do Trabalho opina pela rejeicâo do projeto.
Discussào, em 1° turno, do Projeto de Lei no 142/99, da Deputada Maria José
Haueisen, que define direitos e obrigacOes dos usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros. A Comissão de Justica conclui pela
cons titucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua
aprovacao. A Comissào de Transporte opina por sua aprovagao corn a Emenda no 1,
que apresenta. A Comissão de Fiscalizacao Financeira opina por sua aprovacao corn
a Ernenda no 1, da Cornissâo de Transporte, e as Emendas n o s 2 a 4, que apresenta.
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 148/99, do Deputado AntOnio Carlos
Andrada, que dispOe sobre a publicacao de matérias no "Minas Gerais". A Cornissâo
de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissào de
Adxninistracao Pdblica opina por sua aprovacao.
Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 157/99, da Deputado Ermano Batista,
que dispOe sobre o pagamento da remuneracao dos servidores pdblicos e dá outras
providéncias. A Comissào de Justica conclui pela cons ti tuci onal idade do projeto
corn a Emenda n o i, que apresenta. A Coimissào de Adiministracao Pdblica opina por
sua aprovacao corn a Emenda no 1, da Connssão de Justica. A Comissâo de
Fiscalizacao Financeira perdeu o prazo para emitir parecer.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 160/99, da Deputada Maria Olivia,
que concede passe livre no transporte coletivo interrnunicipal do Estado aos
Oficiais de Justica e Comissários de Menores e dá outras providências. A Cornissâo
de Justica perdeu o prazo para ernitir parecer. A Comissao de Transporte opina
pela aprovacâo do projeto corn as Emendas n o s 1 e 2, que apresenta.
Discussào, em 10 turno, do Projeto de Lei no 167/99, da Deputada Elaine
Matozirthos, que institui norrnas para o atendimento pelo SUS, nos casos que
rnenciona, e dá outras providéncias. A Cornissào de Justica conclui pela
cons titucionalidade do projeto corn a Ernenda no 1, que apresenta. A Cornissäo de
Saüde opina por sua aprovacao com a Emenda n o 1, da Com±ssâo de Justica, na forma
da Subernenda n o 1, que apresenta. A Cornissào de Fiscalizacäo Financeira perdeu o
prazo para enutir parecer.
Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 180/99, da Deputada Maria Olivia,
que institui a rneia-entrada para doadores regulares de sangue em locais que
rnenciona e dá outras providências. A Comissão de Justica perdeu o prazo para
ernitir parecer. A Cornissão de Saüde opina pela rejeicao do projeto. Discussão, em
10 turno, do Projeto de Lei no 185/99, do Deputado Ermano Batista, que reduz a
aliquota do ICMS em operacoes internas destinadas ao cornércio. A Condssâo de
Justiga conclui pela cons ti tuci onal idade do projeto. A Cornissâo de Turismo opina
por sua aprovacao corn as Emendas n o s 1 e 2, que apresenta. A Cornissäo de
Fiscalizacao Financeira opina pela rejeicào do projeto.
Discussào, em 10 turno, do Projeto de Lei no 191/99, da Deputada Maria Olivia,
que dispOe sobre a concessâo de incentivo as ernpresas que possuam ernpregados corn
idade igual ou superior a 40 anos. A Condssão de Justica conclui pela
cons titucionalidade do projeto. As CornissOes do Trabalho e de Fiscalizacao
Financeira opinarn por sua aprovacào.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 202/99, da Deputada Maria Olivia,
que dispOe sobre reserva de recursos püblicos destinados a habitacao, em
beneficio da rnulher sustentáculo de farnilia, e dá outras providéncias. A Cornissào
de Justica conclui pela cons titucionalidade do projeto. A Cornissâo do Trabaiho
opina por sua aprovacâo corn as Ernendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de

Fiscalizacâo Financeira opina por sua aprovacào corn as Ernendas n
o
s 1 e 2, da

Cornissäo do Trabalho.
Discussào, em 10 turno, do Projeto de Lei no 224/99, do Deputado Rogério Correia,
que obriga os servidores das delegacias de policia a inforrnar as vItirnas de
estupro sobre o direito de aborto legal. A Cornissào de Justica conclui pela



S
S

cons titucionalidade do projeto. A Cornissâo de Saüde opina pela rejeicâo do
.	 projeto. As Cornissöes de Direitos Humanos e de Fiscalizacâo Financeira perderarct 0

prazo para emitir parecer.

5

	

	 Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 283/99, do Deputado Márcio Kangussu,
que autoriza o DER-MG a doar ao Municipio de Jequitinhonha os imóveis que

5	 especifica. A Comissào de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

S

	

	
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A Comissão de FiscalizaçAo Financeira
opina por sua aprovacão na forma do Substitutivo n o 1, da Cornissào de Justica.

.

	

	 Discussào, em 10 turno, do Projeto de Lei no 298/99, do Deputado Mauro Lobo, que
cria processo seletivo simplificado para os casos de contratacao por tempo

5 determinado para exercIcio de funcao püblica, sob a forma de contrato de direito
adndnistrativo. A Comissâo de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto
na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Cornissâo de Administracao Pdblica
opina por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Justica,

•	 corn a Emenda no 1, que apresenta. A Cornissão de Fiscalizacâo Financeira perdeu a
.	 prazo para emitir parecer.

Discussäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 303/99, da Deputada Maria Olivia,
.

	

	 que institui o Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos e dá outras
providéncias. A Comissão de Justica conclui pela cons titucionalidade do projeto

5

	

	 corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina por sua aprovacao
corn a Emenda no 1, da Comissào de Justica, e as Emendas no 2 e 3, que apresenta.

5	 A Comissâo de Fiscalizacao Financeira opina por sua aprovacâo corn as Emendas
1, da Comissão de Justica; 2 e 3, da Cornissào do Trabalho. A Comissào de Saüde
opina por sua aprovacào corn a Emenda n o 1, da Comissâo de Justica; a Emenda no 2,

.

	

	 da Comissâo do Trabalho, e as Emendas n
o
s 4 e 5, que apresenta, ficando

prejudicada a Emenda no 3, da Comissào do Trabalho.
.

	

	 Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 316/99, do Deputado Durval Angelo,
clue dispöe sobre instalacOes sanitárias para uso de passageiros em estacöes

5

	

	 rodoviárias e pontos de parada intermunicipais. A Comissâo de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissào de Defesa do Consumidor opina por

5	 sua aprovacâo. A Comissâo de Transporte opina por sua rejeicão.
. Discussào, em 10 turno, do Projeto de Lei no 328/99, do Deputada Márcio Kangussu,

que altera a redaçao do § 10 do art. 10 da Lei no 6.194, de 26/11/73. As
Comissöes de Justica e de Fiscalizacao Financeira perderam a prazo para emitir
parecer.

5

	

	 Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 332/99, do Deputado Dimas Rodrigues,
que cria a Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE - e dá outras providências.

5	 A Comissâo de Justica conclui pela cons ti tuci onal idade do projeto corn asI n
o
s 1 a 4, que apresenta. A Comissào de Educacao opina por sua aprovacao corn as

Emendas n o s 1 a 4, da Comissâo de Justica. A Comissão de Fiscalizacao Financeira
.	 opina por sua rejeicao.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 362/99, do Deputado Alencar da

S

	

	 Silveira Junior, que autoriza a Estado a assumir a gestaa e a manutencâo dos
trechos rodoviários que menciona. A Comissâo de Justica conclui pela

5

	

cons ti tucional idade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A
Comissäo de Transporte opina por sua aprovacâo na forma do Substitutivo n o 1, da

5	 Comissão de Justica, corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissãa de Fiscalizacao
.

	

	 Financeira opina por sua aprovacao na forma do Substitutivo no 2, que apresenta,
ficando prejudicada a Emenda n o 1, da Comissâo de Transporte.

S

	

	 Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 365/99, do Deputado Pastor George,
que dispoe sabre a associacao do Poder Executivo corn entidades civis sem fins

5 lucrativos para conceder créditos a empreendedores e dá outras providencias. A
Comissâo de Justica conclui pela cons ti tuci onal idade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. As Comissôes de Adininistracao Publica e de

.

	

	 Fiscalizacao Financeira opinaln par sua aprovacao na forma do Substitutivo n o 1,
da Comissâo de Justica.

S

	

	 Discussào, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 372/99, da Deputada Maria Tereza
Lara, que dispôe sabre as direitos dos usuários dos servicas e das acoes de saüde

5 no Estado e dá outras providencias. A Comissão de Justiça conclui pela
cons titucionalidade do projeto corn as Emendas n o s 1 a 10, que apresenta. A
Comissào de Saüde opina par sua aprovacão corn as Emendas n

o
s 1 a 6, 9 e 10, da

Comissâo de Justica, e as Emendas n
o
s 11 a 17, que apresenta; e pela rejeicäo das

5	 Emendas n
o
s 7 e 8, da Camissão de Justica. A Comissâo de Fiscalizacao Financeira

S

	

	
apina par sua aprovacao cam as Emendas n

o
s 1 a 6, 9 e 10, da Coxmissâo de Justica;

as Emendas n
o
s 11 a 17, da Comissão de Saüde, e as Emendas n

o
s 18 a 24, que

apresenta; e pela rejeicaa das Emendas n
o
s 7 e 8, da Camissâo de Justica.

Discussãa, em 10 turno, do Prajeta de Lei no 389/99, do Deputada Pastor George,

S

S

S

S



que cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado. A Comissão de Justica
conclui pela cons titucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. A Comissâo de Administragâo Püblica opina por sua aprovacao na forma
do Substitutivo n o 1, da Comissäo de Justica. A Comissão de Direitos Hurnanos
opina por sua aprovacao na forma do Substitutivo no 2, que apresenta; e pela
rejeicão do Substitutivo no 1, da Com.issâo de Justica.
Discussào, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 393/99, do Deputado Sargento
Rodrigues, que acrescenta disposicoes a Lei no 11.404. A Comissào de Justica
perdeu 0 prazo para emitir parecer. A Comissào de Direitos Humanos opina pela
aprovacao do projeto corn as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. A Comissâo de

Adm.inistracao Püblica opina por sua aprovacào na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta, e pela rejeicâo das Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissâo de Direitos

Humanos.
Discussào, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 596/99, dos Deputados Anderson
Adauto e Sargento Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar a Açao
Feminina de Assistência Social do Quarto Batalhào da Policia Militar o imóvel que
especifica. A Comissão de Justica perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão
de Fiscalizacao Financeira opina pela aprovacâo do projeto na forma do
Substitutivo n o 1, que apresenta.
Discussão e votacâo de pareceres de redacao final.
ORDEM DO DIA DA 38 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNsTITuIcAo E JusTIcA, A
REALIZAR-SE As 10 HORAS DO DIA 23/3/2000
la Parte (Expediente)
Leitura e aprovacâo da ata. Leitura da correspondencia e da matéria recebida.
Designacâo de relatores.
2a Parte (Ordem do Dia)
Discussào e votacão de pareceres sobre proposicôes sujeitas a apreciacâo do
Plenário da Assenibléia:
No 1 0 turno: Projetos de Lei n

o
s 695/99, do Deputado Eduardo Hermeto; 728/99, do

Deputado Arlen Santiago; 782/99, do Deputado Bené Guedes; 788/2000, do Deputado
Márcio Cunha; 789/2000, do Deputado Agostinho Silveira; 795/2000, do Deputado
Pastor George; 797 a 799/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 803, 805 e
806/2000, do Deputado Rogério Correia; 819/2000, das Deputadas Maria Tereza Lara
e Elaine Matozinhos; 821/2000, do Deputado Joâo Paulo.
Discussão e votacào de proposicôes que dispensain a apreciacào do Plenário da
Assernbléia:
Em turno inico: Projetos de Lei n

o
s 784/99, do Deputado Pastor George; 810/2000,

do Deputado Chico Rafael; 813/2000, do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
815/2000, do Deputado Anibrósic Pinto; 823/2000, do Deputado Dilzon Melo;
827/2000, do Deputado Chico Rafael.
Discussão e votacâo de proposicôes da Comissão.
ORDEM DO DIA DA 5 a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO NARCOTRAFICO, A REALIZAR-SE As 15
HORAS DO DIA 23/3/2000
la Parte (Expediente)
Leitura e aprovacào da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida.
Designagão de relatores.
2 a Parte (Ordem do Dia)
Discussâo e votacâo de proposicöes da Comissâo.
ORDEN DO DIA DA 37 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A
REALIZAR-SE As 10 HORAS DO DIA 28/3/2000
la Parte (Expediente)
Leitura e aprovacào da ata. Leitura da correspondência e da matéria recebida.
Designação de relatores.
2 a Parte (Ordem do Dia)
Realizacâo de debate sobre a observância da legislacao que restringe o uso do
cigarro em recinto fechado, corn a presenca dos seguintes convidados: Srs. Tilden
Santiago, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Paulo
Maciel, Secretário do Meio Ambiente de Belo Horizonte; Jarbas Soares JUnior e
Luis Carlos Teles, Promotores de Justica do Meio Ambiente de Belo Horizonte; Adir
de Castro, Presidente da ANACOTA; Sérgio José Barcelos, Diretor-Geral desta
Assembléia Legislativa; Fernando Ferraz Rego Neiva, Presidente do Sindicato dos
Bancários de Belo Horizonte, e Vanderlei Teixeira Fernandes, Presidente do
Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte.
Discussào e votacão de proposicôes da Comissão.
EDITAIS DE C0NVOCAcAO DE REUNIAO
EDITAL DE CoNvOcAcAo
ReuniOes Extraordinárias da Assembléia Legislativa



0 Presidente da Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da
. atribuicao que lhe confere o art. 82, XVII, do Regimento Interno, convoca

reuniöes extraordinárias da Assembléia para as 9 e as 20 horas do dia 23/3/2000,
destinadas, ambas, a discussào e votacâo de pareceres e a VOtacâO de
requerimentos; a eleicao para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado; a apreciacâo dos vetos a Proposicao de Lei Complementar no 58, que dispoe
sobre a organizacao básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da
outras providéncias; e as Proposicoes de Lei n o s 14.241, que institui o Programa

.	 de Protecào a Vitimas e Testemunhas de Infraçôes Penais; 14.325, que institui 0
Codigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais; 14.258, que dispöe

.	 sobre a implantacao do projeto Servico Integrado de Administraçào Financeira;
14.261, que cria o Conselho Deliberativo do IPSEMG; 14.270, que altera

• dispositivos da Lei no 13.163, de 20/1/99; 14.271, que acrescenta parágrafo ao
art. 10 da Lei no 9.532, de 30/12/87; 14.274, que dispoe sobre o fornecimento de
informacoes para a defesa de direitos e o esciarecimento de situacoes; 14.277,
que suprime incisos e dá nova redacao a dispositivos da Lei no 12.278, de

•	 29/7/96; 14.309, que altera dispositivos da Lei n o 11.744, de 16/1/95; 14.311,
. que dispoe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e

carcerários; 14.314, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes;
14.320, que cria o Programa Ronda Escolar no Estado; 14.326, que institui a
obrigatoriedade de se rotularern os alimentos resultantes de organismos
geneticamente modificados; 14.329, que cria o Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais e dá outras providencias; 14.330, que altera dispositivos das Leis

• n o s 6.763, de 26/12/75; 12.425, de 27/12/96, e 12.730, de 30/12/97, e dá outras
.

	

	 providencias; e 14.333, que estima as receitas e fixa as despesas do orcamento
fiscal do Estado e do orcamento de investimentos das empresas controladas pelo

. Estado para o exercicio de 2000; das Propostas de Emenda a Constituicâo nos
26/99, do Deputado Rogério Correia e outros, que dá nova redacao ao parágrafo
ünico do art. 34 da Constituiçâo do Estado; 2/99, do Deputado Durval Angelo, que
altera a Secâo III do Capitulo II da Constituicâo do Estado e acrescenta artigo a
seu Ato das Disposicôes Constitucionais Transitórias; e 25/99, da CPI da Carteira
de Habilitacao, que acrescenta o art. 300 è. Constituicâo do Estado e revoga 0
inciso III de seu art. 139; e dos Projetos de Lei n o s 427/99, do Deputado Ronaldo

. Canabrava, que institui a Semana de Coinbate ao Alcoolismo no Estado; 77/99, do
Deputado Wanderley Avila, que reserva 4% das poltronas dos ônibus intermunicipais
e interestaduais as pessoas obesas e dá outras providéncias; 85/99, do Deputado
Hely TarqUinio, clue autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades civis sern
fins lucrativos a gestao de unidades püblicas de saüde e dá outras providéncias;
97/99, do Deputado Wanderley Avila, que altera dispositivos da Lei n o 11.052, de

•	 25/3/93, e dá outras providencias; 112/99, do Deputado Antonio Carlos Andrada,
.	 que altera a composicao do Conseiho Estadual de Assistência Social; 142/99, da

Deputada Maria José Haueisen, que define direitos e obrigacoes dos usuários do
. transporte rodoviário intermunicipal de passageiros; 148/99, do Deputado Antonio

Carlos Andrada, que dispOe sobre a publicacao de matérias no "Minas Gerais";
157/99, do Deputado Ermano Batista, que dispoe sobre a pagamento da remuneracâo
dos servidores pdblicos e dá outras providencias; 160/99, da Deputada Maria
Olivia, que concede passe livre no transporte coletivo intermunicipal do Estado
aos Oficiais de Justica e Comissários de Menores e dá outras providências;
167/99, da Deputada Elaine Matozinhos, que institui normas para o atendimento

O pelo SUS, nos casos que menciona, e dá outras providencias; 180/99, da Deputada
Maria Olivia, que institui a meia-entrada para doadores regulares de sangue em
locais que menciona e dd outras providencias; 185/99, do Deputado Ermano Batista,
que reduz a aliquota do ICMS em operaçOes internas destinadas ao cornOrcio;
191/99, da Deputada Maria Olivia, que dispOe sobre a concessâo de incentivo as

.	 empresas que possuam empregados corn idade igual ou superior a 40 anos; 202/99, da
Deputada Maria Olivia, que dispoe sobre reserva de recursos pdblicos destinados a

O habitacao, em beneficio da muiher sustentáculo de familia, e dá outras
providencias; 224/99, do Deputado Rogério Correia, que obriga as servidores das
delegacias de policia a informar as vitimas de estupro sobre o direito de aborto
legal; 283/99, do Deputado Marcio Kangussu, que autoriza 0 DER-MG a doar ao
Municipio de Jequitinhonha os imOveis que especifica; 298/99, do Deputado Mauro
Lobo, que cria processo seletivo simplificado para os casos de contratacâo por
tempo determinado para exercicio de funcao püblica, sob a forma de contrato de

.	 direito administrativo; 303/99, da Deputada Maria Olivia, que institui o Programa
de Atendimento Domiciliar a Idosos e dá outras providéncias; 316/99, do Deputado

.	 Durval Angelo, que dispOe sobre instalacoes sanitárias para usa de passageiros em
estacOes rodoviárias e pontos de parada intermunicipais; 328/99, do Deputado



Márcio Kangussu, que altera a redacao do § 1 0 do art. 10 da Lei no 6.194, de
26/11/73; 332/99, do Deputado Dimas Rodrigues, que cria 0 Fundo Estadual de
Crédito Educativo e dá outras providencias; 362/99, do Deputado Alencar da
Silveira Junior, que autoriza 0 Estado a assumir a gestao e a manutencao dos
trechos rodoviários que menciona; 365/99, do Deputado Pastor George, que dispae
sobre a associaçao do Poder Executivo corn entidades civis sern fins lucrativos
para conceder créditos a ernpreendedores e dá outras providências; 372/99, da
Deputada Maria Tereza Lara, que dispoe sobre os direitos dos usuários dos
servicos e das agöes de saUde no Estado e dá outras providencias; 389/99, do
Deputado Pastor George, que cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado;
393/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta disposicoes a Lei no
11.404; e 596/99, dos Deputados Anderson Adauto e Sargento Rodrigues, que
autoriza o Poder Executivo a doar a Açâo Feminina de Assistência Social do Quarto
Batalhâo da Policia Militar o imóvel que especifica; e a discussâo e votacao de
pareceres de redacao final.
Palácio da Inconfidéncia, 22 de marco de 2000.
Anderson Adauto, Presidente.
EDITAL DE coNvocAcAo
Reuniào Especial da Coimissào de Defesa do Consumidor
Nos termos regimentais, convoco os Deputados Antonio Andrade, Elaine Matozinhos,
Bené Guedes e Mauri Torres, menibros da supracitada Condssäo, para a reuniào a ser
realizada em 27/3/2000, as 14 horas, no Plenário, corn a finalidade de se realizar
debate sobre 0 tema "Responsabilidade Civil dos Agentes de Viagem e
Profissionalizacao do Turismo em Minas", corn a participagâo dos convidados: Srs.
Manoel Costa, Secretário de Estado do Turismo de Minas Gerais; Bismarck Pirtheiro
Maia, Diretor de Economia e Fornento da EMBPATUR; Stael Christian Riani, advogada;
Raimundo Cicero Lage, Vice-Presidente da ABAV; Rodrigo Botelho Campos, Procurador
do PROCON Municipal de Belo Horizonte, e o representante do PROCON Estadual -
Procuradoria de Justica do Estado. Sala das ComissOes, 23 de marco de 2000.
João Paulo, Presidente.
TRPMITAcA0 DE PR0P0SIcOES
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPosIcAo DE LEI N o 14.311/99
RelatOrio
No uso de suas faculdades constitucionais e por rneio da Mensagern no 6/2000, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa as razOes do Veto Total a Proposiçao
de Lei no 14.311, que dispOe sobre o livre acesso de autoridades aos
estabelecimentos policiais e carcerários. Publicado no "Diário do Legislativo" em
22/1/2000, o veto foi encamirthado a Comissão Especial para, regiment almente,
receber parecer Vencido 0 prazo da Comissäo Especial, a proposicào foi incluida
na ordern do dia, e, conforme determinaçao regimental, este Deputado designado seu
relator.
Fundamentação
Alegando motivos de ordem constitucional e de interesse püblico, o Governador do
Estado opôs veto total ao projeto que dispoe sobre o livre acesso de autoridades
aos estabelecimentos policiais e carcerários.
Segundo as razOes do veto, a implantacao do projeto entra em conflito corn a Lei
Federal n o 8.906, de 1994, que enumera as autoridades corn direito de visita. A
citada lei federal, que dispOe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil, faz referenda a direitos dos advogados (capitulo II), entre
os quais está o de comunicar-se reservadamente corn clientes presos (art. 76
III) . Trata-se de urna prerrogativa profissional, reconhecida em lei, e não de urn
privilégio.
A proposiçâo enviada a sangào amplia esse direito a outras autoridades, que, em
virtude das importantes funcOes que exercem, deveriam tarnbérn ter acesso a
estabelecimentos policiais e carcerários. Prevé ainda as condiçOes de livre
acesso: sem prévia comunicaçâo, para Senadores, Deputados Federais e Estaduais,
Prefeitos Municipais e Ouvidor, além de, naturalmente, representantes da Ordern
dos Advogados, nos termos das normas especificas vigentes, corn prévia
comunicaçâo, para Vereadores e mernbros de organizagoes of iciais e da sociedade
civil, e de direitos humanos.
E importante salientar que, em nosso sistema politico de separacào de Poderes, as
fungOes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário nâo se confundem nem se
subordinam, mas sem completam, em cooperagäo e harmonia.
A Constituicão já determinou quais os atos sujeitos ao controle legislativo
(exemplo orgamento do Executivo, aprovado pelo Legislativo), e, caso surja
necessidade de apuraçâo de irregularidades, isso poderá ser feito pelas coinissOes
parlamentares de inquérito, corn prazo certo e fato determinado. Se o ato da
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administracao ocorrer algum dano, poderá o lesado, por meios judiciais, obter a
reparacao devida.
A Constituigao brasileira assegura autonomia politico- admini strativa aos Estados
e aos Nunicipios, que, juntamente, corn a União, exercitarn seus respectivOS
poderes dentro de suas areas de atuacão - territórios nacional, estadual e
municipal -, mediante aparelhamento próprio.
Os motivos de ordem constitucional e de interesse publico apresentados pelo Chefe
do Poder Executivo Estadual são procedentes não so pelos motivos expostos come
pelo fate de encontrarmos, nos termos da legislagao em análise, a presenca de
mernbros dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais na fiscalizacao de
atribuicoes exclusivas do Poder Executivo Estadual, configurando-se quebra da
harmonia que deve integrar as relaçöes entre os Poderes, mais próxima de uma
intervencào do que de fiscalização legal.
Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutencao do veto total oposto a Proposicão de
Lei n o 14.311.
Sala das Reuniöes, 22 de marco de 2000.
Luiz Tadeu Leite, relator.
PARECER SOBRE 0 VETO PARCIAL A pRoposIcAo DE LEI No 14.320
Relatório
Por meio da Mensagem no 87/2000 e no uso de suas atribuicoes constitucionais, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa as razöes do Veto Parcial a
Proposigao de Lei n o 14.320, que cria o Programa Ronda Escolar no Estado de Minas
Gerais.
Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi a proposicao
incluida na ordem do dia, e este Deputado foi desigriado como relator, nos termos
do art. 141, c/c o art. 145, do Regirnento Interno.
Fundamentacao
O veto em análise incide sobre o art. 30 da Proposicão de Lei no 14.320, que
autoriza a criacào do Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais.
O dispositivo em questão atribui a órgàos da adininistracâo püblica, come as
Secretarias da Seguranca Püblica e da Educacao e a PNMG, a responsabilidade pela
adocão de medidas que incluern a celebracao de convênios corn as Prefeituras
Municipais, corn vistas ao oferecimento de recursos materiais e humanos
necessários ao funcionamento do referido Programa.
Motivos de natureza constitucional são alegados nas razôes do veto, pois, de
acordo corn o inciso XIV do art. 90 da Constituicão do Estado, somente ao Chef e do
Poder Executive compete dispor sobre a organizagão e as atividades dos órgãos da
adndnistracao pblica estadual. Da mesma forma, cabe-lhe definir a origem dos
recursos necessários a implantacao e ao funcionamento de seus prograinas de
governo.
Aplicando aqui os citados dispositivos, consideramos procedentes as razôes
alegadas em relacao ao artigo vetado, uma vez que incuinbirá ao Governador do
Estado, quando da regulamentacao da norma, indicar as fontes dos ref eridos
recursos, bern como os órgãos que estarão envolvidos na execugao do programa
proposto.
Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutencâo do Veto Parcial a Proposicâo de Lei no
14.320.
Sala das Reuniöes, 21 de marco de 2000.
Luiz Fernando Faria, relator.
Parecer para Turno Unico do Proj eto de Lei N O 713/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social
Relatório
De autoria do Deputado Antonio Julio de Faria, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo declarar de utilidade publica a Associacão de Proteçao as Muiheres,
Criangas e Adolescentes em Situacao de Risco - H1\HASIAH -, corn sede no Municipio
de Contagem.
Coube a Comissão de Constituicao e Justiça examinar preliminarmente o projeto,
que foi considerado juridico, constitucional e legal na forma em que foi
apresentado.
Dando prosseguimento a tramitagão da matéria, compete agora a este órgào
colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, XIV, "b" e
"c", do Regimento Interno.
Fundamentacao
A HAHASIP}I é uma entidade civil sern fins lucrativos que, come indica sua
denorninacão, tern objetivos mültiplos. Visa também a proporcionar atendimento
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integral a rnulher, no que diz respeito a sua saiide, seja prof issionalizando-a
para possibilitar sua saida do meio violento e agressor, seja viabilizando o
desenvolvimento auto-sustentável das mulheres, crianças e adolescentes em
situacào de risco.
Ainda que seja dever do Estado combater a violéncia em todas as suas formas,
protegendo o cidadão de suas conseqUências penosas, havemos de reconhecer a
destacada irnportância das atividades a que se presta a HAHASIH ao prornover a
rnelhoria da condicao de vida de seus assistidos. E justo, pois, conceder-lhe o
titulo declaratório de utilidade püblica.
Conclusào
Em vista do aduzido, sornos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 713/99 na forma
originária.
Sala das Comissôes, 21 de marco de 2000.
Luiz Menezes, relator.
Parecer para Turno Unico do Projeto de Lei No 729/99
Cornissâo de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei n o 729/99 tern por objetivo
declarar de utilidade piblica a Sociedade Franco-Brasileira - Colégio Santos
Anjos, em funcionamento no Municipio de Varginha.
A matéria foi objeto de exarne preliminar na Comissâo de Constituicâo e Justica,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou
a Emenda no 1. Cabe agora a esta Comissâo deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.
Fundamentacâo
A ref erida sociedade, fundada no Estado do Rio de Janeiro, em 11/8/10, tern por
finalidade criar, congregar, dirigir e manter instituicoes que visern a
beneficência, a promoçao humana, ao desenvolvimento da educacao e da cultura, a
evangelizaçao e a assistência aos necessitados.
O seu reconhecimento como entidade de utilidade pdblica fortalecerá as
iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas.
Conclusâo
Em face do aduzido, somos pela aprovacao do Projeto de Lei n o 729/99 com a Ernenda
no 1, apresentada pela Cornissào de Constituicâo e Justiça.
Sala das Cornissôes, 9 de marco de 2000.
Joào Pinto Ribeiro, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 750/99
Coimissào do Trabaiho, da Previdência e da Açào Social
Relatório
De iniciativa do Deputado Cristiano Canêdo, 0 projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pdblica o Conselho de Desenvolvimento Sócioeconômico de
Macuco, corn sede no Nunicipio de Muriaé.
Após ser publicado, foi o projeto encarnirthado a Comissâo de Constituicâo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Coimissào deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.
Furidamentaçâo
A entidade em apreco tem como principal objetivo prestar a comunidade carente, em
sua area de abrangencia, assisténcia social, educacional, econômica, além de
organizar carnpanhas de conscientizacâo das pessoas sobre seus direitos como
cidadâos.
Visando combater a fome, a entidade incentiva a produçao de alirnentos básicos,
corn a criaçâo de hortas cornunitárias, e apóia a implantacao de programas
agricolas, corn distribuicao de sementes aos agricultores, meihorando a infra-
estrutura no meio rural e gerando rendas.
Dessa forma, entendernos justa a declaraçao de sua utilidade pdblica.
Conclusào
Em face do exposto, opinarnos pela aprovacào do Projeto de Lei no 750/99 na forma
original.
Sala das Cornissöes, 21 de marco de 2000.
Luiz Menezes, relator.
Parecer para Turno Unico do Projeto de Lei No 760/99
Condssäo de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
A proposição em tela, do Deputado Olinto Godinho, pretende seja declarada de
utilidade püblica a Corporacào Musical Uniào Nossa Senhora do Carrno, com sede no
Municipio de Barra Longa.



A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissâo de Constituicao e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a
esta Comissâo deliberar conclusivarnente sobre o projeto, conforme preceitua 0
art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.
Fundamentaçac
O objetivo social a que a Corporagào Musical Uniâo Nossa Senhora do Carmo se
propöe é a divulgaçao e a manutencao de uxna banda musical.
Através das atividades culturais e educativas, a instituicao procura aprirnorar o
espIrito associativo, a harmonia e a coesão de seus associados. Além disso,
desenvolve eventos civicos visando a incentivar a culto a Pátria e as
instituiçôes ligadas a famIlia e a dignificaçao do hornem.
Em vista do caráter filantrópico e educativo da instituicào, sornos favoráveis a
que lhe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade püblica.
Conclusâo
Diante do relatado, somos pela aprovaçàa do Proj eto de Lei no 760/99 na forma
apresentada.
Sala das Comissôes, 9 de marco de 2000.
João Pinto Ribeiro, relator.
PARECEP. PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 763/99
Comissão de Educagao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei n o 763/99 objetiva declarar
de utilidade piThlica a Sociedade Franco Brasileira-Colégio dos Santos Anjos, em
funcionarnento no Municipio de Juiz de Fora.
Após exame preliminar da matéria pela Cornissâo de Constituiçâo e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a esta
Comissâo deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 102, c/c o
art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.
Fundamentagao
Entendernos ser pertinente declarar de utilidade piblica a Sociedade Franco
Brasileira Colégio dos Santos Anjos, tendo em vista a relevância de seu trabaiho
assistencial alicerçado no principio cristâo de amor ao próximo. Além disso, a
referida entidade tern por finalidade manter instituigôes que visem a promogac
humana e ao desenvolvimento da educaçao e da cultura.
Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que executa, torna-se a
instituigão merecedora do titulo declaratório que lhe está sendo outorgado.
Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçao do Proj eto de Lei no 763/99 na forma
proposta.
Sala das Cornissôes, 9 de marco de 2000.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
Parecer para Turno Unico do Projeto de Lei N O 767/99
Cornissão de EducacAo, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
De iniciativa do Deputado Antonio Andrade, o projeto de lei em tela tern por
escopo seja declarada de utilidade püblica a Loja MaçOnica Nova Luz Vazantina,
corn sede no Municipio de Vazante.
A Comissào de Constituiçao e Justiça coube exaniinar prelirninarrnente a maté r i a,
cujo parecer concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposiçâo, nos termos em que foi apresentada.
Dando prosseguimento a tramitagâo, compete agora a este órgao colegiado apreciar
a projeto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, VI, do Regimento
Interno.
Fundamentagao
De acordo corn o seu estatuto, a Loja MagOnica Nova Luz Vazantina é urna sociedade
civil, educativa e filosOfica, que tern por objetivo "o aperfeigoarnento moral,
intelectual e social do hornem, por meio do culto inflexivel do dever, da prática
desinteressada da benevolência e da investigação da verdade, segundo o preceito
magOnico".
Em face da louvãvel contribuigão que essa entidade presta a coletividade,
ensinando-ihe os bons principios de civismo e a prática da filantropia,
reconhecemos como justa e merecida a intengao de se prestar a ela recorthecimento
e homenagem por seus serviços, outorgando-ihe o titulo declaratório de utilidade
piiblica.
Conclusào
Em face do aduzido, somos pela aprovacâo do Projeto de Lei n o 767/99 na forma
proposta.



Sala das Comissôes, 9 de marco de 2000.
João Pinto Ribeiro, relator.
Parecer para Turno Unico do Projeto de Lei NO 768/99
Coimissão de Educagao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
O projeto de lei em eplgrafe, do Deputado Marcelo Goncalves, visa a declarar de
utilidade püblica o Coral Os Pequenos Rouxinóis de Divinópolis, corn sede nesse
municipio.
Preliminarmente foi a matéria encarnirihada a Comissão de Constituiçao e Justiga,
que concluiu por sua juridicidade, cons ti tucional idade e legalidade. Vern agora o
projeto a esta Comissão para deliberagao conclusiva em turno ünico, nos termos do
art. 103, I, "a", do Regimento Interno.
Fundamentacao
O Coral Os Pequenos Rouxinóis de Divinópolis congrega esforços para oferecer
educacao musical a criancas e adolescentes da comunidade.
O trabalho sério e disciplinado desenvolvido pela instituicão fez corn que Se
projetasse no exterior, além de auxiliar as criancas no processo de
aperfeicoamento da socializacao e na alfabetizaçao.
Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, que vem
representando corn brilhantismo a Nacão, e, em especial, em virtude da dedicacao
dispensada as criancas, entendemos meritória a declaragao de sua utilidade
pübl ica.
Conclusão
Pelas razôes expostas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 768/99 na forma
apresentada.
Sala das Comissöes, 9 de marco de 2000.
Antonio Carlos Andrada, relator.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 619/99
Cornissão de Redacao
0 Projeto de Lei n o 619/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de utilidade
püblica a Casa de Caridade de Vicosa - Hospital São Sebastião, com sede no
Municipio de Viçosa, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.
Vern agora c projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.
Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redacâo final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 619/99
Declara de utilidade püblica a Casa de Caridade de Vicosa - Hospital São
Sebastião, corn sede no Municipio de Vicosa.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pithlica a Casa de Caridade de Vicosa -
Hospital São Sebastião, corn sede no Municipio de Vicosa.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalrna Diniz.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 662/99
Cornissão de Redacão
O Projeto de Lei no 662/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que declara de
utilidade pithlica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Serro,
corn sede nesse rnunicipio, foi aprovado em turno ünico, sern emenda.
Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a rnatéria a forma adequada, nos terrnos do § 10 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redacão final, que estO
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 662/99
Declara de utilidade püblica a Associagão de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Serro, corn sede nesse rnunicipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Serro, corn sede nesse rnunicipio.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.
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PARECEP. DE p.EDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 667/99
Comissão de Redagão
O Projeto de Lei n o 667/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de
utilidade pib1ica o Conseiho de Desenvolvirnento do Bairro Peitudo, corn sede no
Municipio de Ouro Fino, foi aprovado em turno iiiriico, corn a Ernenda no 1.
Vern agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 667/99
Declara de utilidade pi1iblica o Conseiho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Peitudo - CDCP -, corn sede no rnunicipio de Ouro Fino.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Conselho de Desenvolvirnento
Comunitário do Bairro Peitudo - CDCP -, corn sede no Municipio de Ouro Fino.
Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacAo.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposigoes em contrário.
Sala das Cornissôes, 16 de rnarco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 668/99
Conussào de Redacao
O Projeto de Lei no 668/99, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, que declara de
utilidade püblica a Associacao dos Moradores do Bairro dos Pereiras, Tanque,
Laranjal e Renó, corn sede no Municipio de Ouro Fino, foi aprovado em turno iinico,
sern ernenda.
Vein agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, Segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redacão final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 668/99
Declara de utilidade püblica a Associacão dos Moradores do Bairro dos Pereiras,
Tanque, Laranjal e Renó, corn sede no Muriicipio de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pdblica a Associacão dos Moradores do Bairro
dos Pereiras, Tanque, Laranjal e Renó, corn sede no Municipio de Ouro Fino.
Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publ±cacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de rnarco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.
PARECEP. DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 669/99
Comissão de Redacao
0 Projeto de Lei no 669/90, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, que deciara de
utilidade pdblica a Associacão Comunitária dos Amigos de São José do Mato Dentro,
corn sede no Municipio de Ouro Fino, foi aprovado em turno dnico, sern ernenda.
Vein agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.
Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposigao a seguinte redagão final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 669/99
Declara de utilidade püblica a Associagão Comunitária dos Amigos de São José do
Mato Dentro, corn sede no Municipio de Ouro Fino.
A Assenibléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Cornunitária dos Amigos
de São José do Mato Dentro, corn sede no Municipio de Ouro Fino.
Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicoes ern contrário.
Sala das Cornissôes, 16 de rnarco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalrna Diniz.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 670/99
Cornissão de Redacão
O Projeto de Lei no 670/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de
utilidade publica a Associacao dos Moradores do Bairro da Barra, corn sede no
Municipio de Ouro Fino, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.
Vein agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,



seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicào a seguinte redacâo final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 670/99
Declara de utilidade piib1ica a Associago dos Moradores do Bairro da Barra, corn
sede no Municlpio de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacâo dos Moradores do Bairro
da Barra, corn sede no Municipio de Ouro Fino.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cornissôes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalma Diniz.
ACT/ARE/MLO/mlo.
Parecer de Redaçao Final do Proj eto de Lei N O 672/99
Comissào de Redacao
O Projeto de Lei no 672/99, da Deputada Elaine Matozinhos, ciue declara de
utilidade pOblica a Associacâo Comunitária Bairros Unidos, corn sede no Municipio
de Juatuba, foi aprovado em turno unico, corn a Emenda no 1.
Vein agora o projeto a esta Cornissâo, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 672/99
Declara de utilidade püblica a Associacào Comunitária Bairros Unidos - ACOBU -,
corn sede no Municipio de Juatuba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacào Comunitária Bairros
Unidos - ACOBU -, corn sede no Municipio de Juatuba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicoes ern contrário.
Sala das Comissôes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Djalrna Diniz.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 673/99
Comissào de Redacâo
O Projeto de Lei n o 673/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de utilidade
pdblica a Associacao dos Deficientes Fisicos de Uberaba - ADEFU -, corn sede no
Municipio de Uberaba, foi aprovado em turno inico, sem ernenda.
Vein agora o projeto a esta Cornissào, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicäo a seguinte redacao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 673/99
Declara de utilidade püblica a Associacâo dos Deficientes Fisicos de Uberaba -
ADEFU -, corn sede no Municipio de Uberaba. A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão dos Deficientes
Fisicos de Uberaba - ADEFU -, corn sede no Municipio de Uberaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. Art. 3 0 - Revogam-se
as disposicôes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 674/99
Coinissão de Redagao
0 Projeto de Lei n o 674/99, do Deputado Sebastiào Navarro Vicira, que declara de
utilidade püblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Resplendor, corn sede nesse rnunicipio, foi aprovado em turno inico, sern emenda.
Vein agora 0 projeto a esta Comissäo, a firn de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicào a seguinte redacao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 674/99
Declara de utilidade piiblica a Associacâo de Pais e Amigos dos Excepcionais -
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APAE de Resplendor, corn sede nesse rnunicIpio.
A Assen,bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Resplendor, corn sede nesse municIpio. Art. 20 - Esta lei
entra ern vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicoes ern contrãrio.
Sala das Cornissöes, 16 de marco de 2000. Elmo Braz, Presidente - Djalrna Diniz,
relator - Ailton Vilela.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 675/99
Cornissâo de Redaçao
O Projeto de Lei no 675/99, do Deputado SebastiAo Navarro Vieira, que declara de
utilidade pib1ica a Associagâo de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Inhapirn, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico, sern ernenda.
Vein agora a projeto a esta Cornissão, a tim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assini sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redagao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 675/99
Declara de utilidade püblica a Associagâo de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Inhapiin, corn sede nesse rnunicipio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacào de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Inhapim, coin sede nesse rnunicipio. Art. 2° - Esta lei
entra ern vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicôes em contrário.
Sala das Cornissôes, 16 de rnarco de 2000. Elmo Braz, Presidente - Djalrna Diniz,
relator - Ailton Vilela.
Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei N O 680/99
Comissào de Redacao
O Projeto de Lei n o 680/99, do Deputado Bilac Pinto, que declara de utilidade
püblica a Associacâo de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Soledade de
Minas, com sede nesse rnunicIpio, foi aprovado ern turno ünico, sem ernenda.
Vein agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assmm sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redacao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 680/99
Declara de utilidade püblica a Associacão de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Soledade de Minas, corn sede nesse rnunicipio.
A Asseinbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a AssociacAo de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Soledade de Minas, corn sede nesse municIpio.
Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 16 de rnarço de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 686/99
Cornissäo de Redacao
O Projeto de Lei no 686/99, da Deputada Maria Olivia, que declara de utilidade
püblica a Associacào Cornunitária Antonio Madeira de Santo Antonio do Aventureiro
- ACAN -, corn sede no Municipio de Santo AntOnio do Aventureiro, foi aprovado em
turno ünico, sern ernenda.
Vein agora o projeto a eta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicao a seguinte redacao final, que está
de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI No 686/99
Declara de utilidade püblica a AssociacAo Cornunitária AntOnio Madeira de Santo
AntOnio do Aventureiro - ACAN -, corn sede no Municipio de Santo Antonio do
Aventureiro.
A AssernblOia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacào Cornunitária Antonio
Madeira de Santo AntOnio do Aventureiro - ACAN -, corn sede no Municipio de Santo
Antonio do Aventureiro.



Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalrna Diniz, relator - Ailton Vilela.
Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei N o 689/99
Comissão de Redacao
o Projeto de Lei n o 689/99, do Deputado Paulo Piau, que declara de utilidade
püblica a entidade Casas Lares Vida Viva, corn sede no Municipio de Uberaba, foi
aprovado em turno inico, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regirnento
Interno.
Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redacao final, que está
de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 689/99
Declara de utilidade püblica a entidade Casas Lares Vida Viva, corn sede no
Municipio de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Casas Lares Vida Viva,
com sede no Municipio de Uberaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.
Parecer de Redacao Final do Proj eto de Lei No 691/99
Coimissão de Redacao
o Projeto de Lei n o 691/99, do Deputado Joào Leite, que declara de utilidade
püblica a entidade Nissâo Sal da Terra, corn sede no Municipio de Uberlândia, foi
aprovado em turno iinico, sem emenda.
Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacao final, que está
de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N o 691/99
Declara de utilidade piThlica a entidade Missäo Sal da Terra, corn sede no
Municipio de Uberlândia.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Missão Sal da Terra, corn
sede no Municipio de Uberlândia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de marco de 2000.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Ailton Vilela.
coMuNIcAcAo DESPACHPJJA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNI cAcAo
- 0 Sr. Presidente despachou, em 21/3/2000, a seguinte comunicacao:
Do Deputado Gil Pereira, comunicando o falecimento do Sr. Walter Lins, ocorrido
em 15/3/2000, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
CORRESPONDENCIA DESPACHADA PELO SR. l°-SECRETARIO
CORRESPONDENCIA
- 0 Sr. l°-Secretário despachou, ern 21/3/2000, a seguinte correspondencia:
OFICIOS
Do Sr. Nelson Marchesan, Presidente da CPI dos Medicamentos da Câmara dos
Deputados, solicitando a esta Casa que auxilie os trabalhos daquela Cornissào da
forma que entender mais adequada. (- A Comissâo de Saiide.)
Da Sra. Maria do Carmo Lara, Deputada Federal, agradecendo o convite para
participar de reuniâo especial em homenagem ao Dia Internacional da Muiher.
Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, agradecendo o convite para a
solenidade de inauguracâo da Agencia Conjunta do PROCON e das instalacoes da
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e
do Idoso. (- A Comissâo de Defesa do Consuimidor.)
Do Sr. Ayrton Maia, Auditor-Geral do Estado, agradecendo o convite para a reuniâo
especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Do Sr. Geraldo Rezende, Secretário de Indüstria e Comércio (2), agradecendo os
convites para a reuniâo especial em hornenagern ac Dia Internacional da Mulher e
para as comemoragôes alusivas aos 500 anos do descobrirnento do Brasil.
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Do Sr. Ivair Nogueira, Secretário de Esportes, encaminhando cópia de oficio da
ADEMG, em que solicita gestöes deste Legislativo a fim de que seja cumprido o
disposto no art. 6 0 , I e IV, da Lei Estadual n° 11.176, de 1993.
Do General Freitas, Secretário de Administragão, encaminhando parecer do DER-MG,
em que se pronuncia sabre a doacao de imóvel desse órgão a Sociedade São Vicente
de Paulo do Municipio de Francisco de Sá, objeto do Projeto de Lei n° 109/99. (-
A Comissào de Justica.)
Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestâo do Fundo
Nacional de Assistência Social, comunicando a transferéncia de recursos para 0
Fundo Estadual de Assistência Social, destinados a quitacão das despesas
referentes aos Servicos Assistenciais de Acão Continuada/99, conforme
discriminacao. (- A Comissão de Fiscalizacao Financeira.)
Dos Srs. Epaminondas de Oliveira Sena e Juvêncio Companheiro de Matos, Prefeitos
Municipais de Jenipapo de Minas e de Ninheira, respectivamente, ericaminhando
informacoes sobre as barragens construIdas nesses municipios. (- A CPI das
Barragens.)
Do Sr. Paulo Afonso de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião
da Bela Vista, comunicando a suspensâo temporária dos trabalhos legislativos por
falta de condicoes econômico-financeiras, em virtude de o Poder Executivo não
estar realizando os repasses de duodécimos desde janeiro de 2000. (- A Coiuissão
de Assuntos Municipais.)
Do Sr. João Bosco Senra, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas,
solicitando a indicacao de representantes desta Casa no Comité da Bacia
Hidrográfica do Rio Piracicaba.
Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, prestando informacoes sobre o
Programa PASS-BID. (- Pnexe-se ao Requerimento n° 629/99.)
Do Sr. Caio Márcio de Benicio Rocha, Gerente da Divisão de Extracão de Minerais
Metálicos da FEAM, prestando informacoes acerca do licenciamento ambiental do
rebaixamento do lencol freático da Mina Córrego do Feijão da Ferteco Mineracão.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 749/99.)
Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da FEJ\N, prestando informacoes
relativas a retirada de lixo tóxico dos patios da Siderürgica Santa Maria,
localizada em São Goncalo do Pará. (- Anexe-se ao Requerimento n° 42/99.)
Do Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do Banco do
Brasil, agradecendo a convite para a inauguracão da Agência Conjunta PROCON e das
instalacoes da Promotoria de Justica de Defesa do Consumidor e da Pessoa
Portadora de Deficiência e do Idoso. (- A Comissão de Defesa do Consuniidor.)
Do Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto, Superintendente Estadual do Banco do
Brasil, agradecendo a convite para a reunião especial em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF no Estado,
comunicando as liberacoes de recursos financeiros destinados ao Estado e
COPASA-MG, referentes as parcelas dos contratos que relaciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Marcia Barroso Domingues, Secretário Adjunto da Segl.lranca Püblica,
agradecendo convite para visita técnica e reunião da CIPE-Rio Doce e para a Ciclo
de Debates Lei de Responsabilidade Fiscal.
Do Sr. Geraldo Giovani Silva, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de João
Monlevade, agradecendo convite para as comemoracoes alusivas aos 500 anos do
descobrimento do Brasil.
Do Sr. Pedro Parizzi, Coordenador da Comissão de Assuntos Legislativos do Sistema
FIEMG, informando que será representado pela Sra. Fernanda Dias Ribas em
audiência püblica de 21/3/2000. (- A Comissão do Trabalho.)
Do Sr. Antonio de Pádua Silva, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes
Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, solicitando apoio a manutencão do
Veto Total a Proposicào de Lei n° 14.325.
Do Sr. Hérzio Bottrel Mansur, Presidente da Fundacão de Arte de Ouro Preto,
agradecendo convite para a inauguração da agência conjunta do PROCON e da
Promotoria de Justiga de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
Fisica e do Idoso. (- A Comissão de Defesa do Consuinidor.)
TELEGRAMAS
Do Sr. Nárcio Rodrigues, Deputado Federal, agradecendo convite para a Mostra
Descobrimento do Brasil na Visão dos Portugueses.
Dos Srs. Antonio do Valle, João Magno, Romeu Queiroz e Walfrido Mares Guia,
Deputados Federais; Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justica do
Estado, e Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF no Estado,
agradecendo convite para a reuniâo especial em comemoracao ac Dia Internacional



da Mulher. Dos Srs. Antonio do Valle, João Magno e Romeu Queiroz, Deputados
Federais; Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justica do Estado;
Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado, e Edson Soares, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni, agradecendo convite
para as comemoragOes alusivas aos 500 anos do descobrimento do Brasil.
Dos Srs. Romeu Queiroz, Deputado Federal, e Marcelo de Araüjo Rodrigues, Diretor
da ECT no Estado, agradecendo convite para a inauguraçao da agência conjunta do
PROCON e da Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência Fisica e do Idoso.
Do Sr. Edson Soares, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni, agradecendo convite
para o II Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo. CARTOES
Dos Srs. Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Herculano Anghinetti, Deputado
Federal; Marcelo Leonardo, Presidente da OPB; Murilio de Avellar Hingel,
Secretário da Educacao; Marcelo de Araiijo Rodrigues, Diretor dos Correios de
Minas Gerais; Joâo Bosco Senra, Diretor-Geral do IG]\N; Mauro Lücio Gontijo,
Comandante-Geral da P14MG; José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da
P14MG; Francisco José da Silva Lobo, Comandante do CIAAR; Valseni José Pereira
Braga, Superintendente do Aeroporto de Confins, agradecendo o envio de exemplar
da obra "Resisténcia e Acao - Minas e a Luta contra o Neoliberalismo".
Do Sr. Clóvis Aparecido Nogueira, Prefeito Municipal de São Lourenco, agradecendo
o convite para participar do II Encontro Nacional das Frentes Parlamentares.
Do Sr. Glicério Borges, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Monte (2),
agradecendo 0 convite para participar da reunião especial em comemoracão dos 20
anos de criagão do Partido dos Trabalhadores e do Ciclo de Debates Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Do Sr. Sebastião Antonio dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC, agradecendo
o convite para participar da reunião especial em comemoracao ac Dia Internacional
da Mulher.
Dos Srs. Carlos Volpe de Paiva, Presidente da COHAB-MG, Carlos Roberto Reis de
Moraes, Comandante da 4a Bda. Inf. Mtz, Sergio Cardoso Motta, Cláudio B. Guerra e
Axel Sorensen, respectivamente, Secretários Adjuntos das Secretarias do Trabalho,
de Meio Ambiente e de Transportes e Obras Piib1icas, agradecendo o convite para as
comemoracOes alusivas aos 500 anos do descobrimento do Brasil.
Do Gen.-de-Brigada Carlos Roberto Reis de Moraes, Comandante da 4a Bda. Inf.
Mtz., agradecendo o convite para a solenidade de inauguracao da agência conjunta
do PROCON e da Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência Fisica e do Idoso.
MATERIA ADMINISTRATIVA
ATOS DA MESA DA ASSEMBLEIA
Na data de 22/3/2000, o Sr. Presidente, nos termos da Deliberacao da Mesa no 269,
de 4/5/83, que consolida as normas do Regulamento Geral da Secretaria desta
Assembléia Legislativa, c/c as ResolugOes n

o
s 5.100, de 29/6/91, 5.130, de

4/5/93, 5.179, de 23/12/97, as DeliberagOes da Mesa n
o
s 867, de 13/5/93, 1.509,

de 7/1/98, e 1.576, de 15/12/98, observadas as estruturas estabelecidas pelas
DeliberagOes da Mesa n o s 1.588, 1.790, 1.824, 1.827, de 1999, 1.842, de 2000,
assinou Os seguintes atos relativos a cargos em comissão e de recrutamento amplo
do Quadro de Pessoal desta Secretaria:
Gabinete do Deputado Adelmo Carneiro Ledo
exonerarido, a partir de 22/3/2000, Adriano Carneiro de Moura do cargo de Agente
de Servicos de Gabinete, padrão AL-01, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Aria Tereza de Freitas Quintão Américo do cargo
de Assistente de Gabinete, padrao AL-23, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Carlos Augusto Franke de Almeida do cargo de
Auxiliar de Servigos de Gabinete, padrão AL-10, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Carlos Roberto Rogedo do cargo de Auxiliar de
Servigos de Gabinete II, padrâo AL-12, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Cleomilton Fernandes Lamounier do cargo de
Motorista, padrão AL-10, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Elizabeth Kallas do cargo de Técnico Executivo
de Gabinete, padrào AL-39, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Elzira Divina Perpétua do cargo de Auxiliar de
Gabinete I, padrão AL-14, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Helena Auxiliadora Costa do cargo de Auxiliar
de Gabinete I, padrão AL-14, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, 1-lenrique de Moura Faria do cargo de Auxiliar
de Gabinete II, padrao AL-15, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Janete Santana do cargo de Auxiliar de



S
S

Gabinete I, padrâo AL-14, 4 horas;
.

	

	 exonerando, a partir de 22/3/2000, João Bosco de Castro Borges do cargo de
Atendente de Gabinete, padrao AL-05, 8 horas;

•

	

	
exonerando, a partir de 22/3/2000, Leonardo Aparecida Soares do cargo de
Atendente de Gabinete, padrao AL-05, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Lucymeire Ferreira de Azevedo do cargo de
Atendente de Gabinete, padrào AL-05, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Regina Coeli de Oliveira Fazzi do cargo de

.	 Assistente Técnico de Gabinete, padräo AL-29, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Rosana Cristina de Avelar do cargo de

.	 Supervisor de Gabinete, padrao AL-25, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Sebastiâo Severino Rosa do cargo de Agente de
Servicos de Gabinete II, padrao AL-03, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Tânia Cristina de Castro Gomez Dominguez do
cargo de Auxiliar de Servicos de Gabinete, padrâo 1½L-10, 8 horas;
exonerando, a partir de 22/3/2000, Vânia Aparecida Araüjo do cargo de Auxiliar de
Servicos de Gabinete, padrão AL-10, 8 horas.

S	 Gabinete do Deputado Antonio Julio
nomeando Vicente Goncalves para o cargo de Motorista, padrAo AL-10, 8 horas.
Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
exonerando Tânia Vanessa Resende do cargo de Auxiliar de Servicos de Gabinete,
padrào AL-l0, 4 horas.
Gabinete do Deputado Fábio Avelar

5	 exonerando Cintia Rodrigues Maia Nunes do cargo de Técnico Executivo de Gabinete
.	 1, padrao AL-40, 4 horas;

nomeando Reginaldo Luiz Nunes para o cargo de Técnico Executivo de Gabinete I,

O	 padrào AL-40, 4 horas.
Gabinete do Deputado Márcio Kangussu

5

	

	 exonerando Tatiana Batista Goncalves do cargo de Agente de Servicos de Gabinete,
padrao AL-01, 8 horas;
nomeando Altamir Pinheiro Silva para o cargo de Agente de Servicos de Gabinete,
padrao AL-01, 8 horas.

5	 Nos termos da Deliberacao da Mesa no 269, de 4/5/83, c/c as Leis n
o
s 9.384, de

.

	

	 18/12/86, 9.437, de 22/10/87, e 9.748, de 22/12/88, as Deliberacoes da Mesa nos
400, de 22/11/89, 434, de 9/4/90, 845, de 11/3/93, 1.189, de 22/2/95, 1.360, de

. 17/12/96, 1.389, de 6/2/97, 1.418, de 12/3/97, 1.429, de 23/4/97, 1.522, de
4/3/98, 1.784, de 29/9/99, e 1.821, de 2/12/99, e a Resolucao no 5.105, de
26/9/91, assinou o seguinte ato relativo a cargo em comissâo e de recrutamento
amplo do Quadro de Pessoal da mesma Secretaria:
exonerando, a partir de 22/3/2000, Luiz Ronaldo Carvalho do cargo de Assistente

S	
Administrativo, padrao AL-20, código AL-EX-01, corn exercicio no gabinete da
Liderança do PT.

.

	

	 Nos termos da Deliberacâo da Mesa n o 269, de 4/5/83, c/c as Leis n
o
s 9.384, de

18/12/86, e 9.748, de 22/12/88, as Deliberagoes da Mesa n
o
s 400, de 22/11/89,

•

	

	
434, de 9/4/90, 845, de 11/3/93, 982, de 29/9/93, 1.360, de 17/12/96, 1.389, de
6/2/97, 1.418, de 12/3/97, 1.429, de 23/4/97, 1.522, de 4/3/98, e 1.784, de

5

	

	 29/9/99, e a Resolucào no 5.105, de 26/9/91, assinou a seguinte ato relativo a
cargo em corriissào e de recrutamento amplo do Quadro de Pessoal da mesma

5	 Secretaria:

S

	

	 exonerando, a partir de 22/3/2000, Maria Teresa Vilas Boas de Paula do cargo de
Chef e de Gabinete, padrào S-02, codigo AL-DAS-1-05, corn exercIcio no gabinete da

.	 Lideranca do PT.
TERMO DE CONVENTO
Primeira convenente: Assenthléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Segundo
convenente: Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria da
Seguranca Püblica.Terceiro convenente: Ministério Püblico do Estado de Minas

.

	

	 Gerais. Objeto: cooperacão reciproca corn vistas ao exercicio efetivo do poder de
policia nas relaçOes de consumo no Estado de Minas Gerais. Vigência: 12 meses a

S	 partir da assinatura. Dotacao orcamentária: 101101122001.2127" 3111; 3120 e 3132.
IPLEMG	 I

5	 Edital de Convocacao
Na forma estabelecida pela Lei n o 13.163, de 20/1/99, em seu art. 39, inciso II,
convoco as contribuintes do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de
Minas Gerais - IPLEMG - para reuniâo ordinária da Assen,bléia Geral, destinada ao
cumprimento do disposto no art. 31, inciso I, alineas "a" e "b", a qual se

S

	

	 realizará no dia 31/3/2000, sexta-feira, as 16 horas, na sede do IPLEMG, na R.
Dias Adorno, 367, 2° andar, para deliberar sobre as seguintes matérias:

•

S

S



I - tomar conhecimento da situacao do Instituto no exercicio de 1999, examinar e
aprovar as contas e 0 Relatório da Diretoria;
II - deliberar sobre assuntos qerais de interesse do Instituto.
Belo Horizonte, 22 de marco de 2000.
Gerardo Renault, Presidente.
EXTRATOS DE CONVNIO LEI 12.705 DE 23/12/97
EXTRATOS DE CONVENIO LEI 12.705 DE 23/12/97
Termos de Convênio para transferência de recursos financeiros que entre si
celebram a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e as entidades abaixo
discriminadas:
Convênio N O 32/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Conceigao Ipanema - Conceiçao Ipanema
Objeto: Instalacao de Estacao Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 33/1999 - Valor: R$23.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Curvelo - Curvelo
Objeto: Instalacao de Estagão Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 34/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Delta - Delta
Objeto: Instalaçao de Estaçao Repetidora da TV Assernbléia.
Convênio NO 35/1999 - Valor: R$15.200,00
Eritidade: Prefeitura Municipal Fronteira - Fronteira
Objeto: Instalagao de Estagâo Repetidora da TV Assenthléia.
Convênio NO 36/1999 - Valor: R$23.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Guanhâes - Guanhâes
Objeto: Instalagao de Estaçào Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 37/1999 - Valor: R$35.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Lavras - Lavras
Objeto: Instalagao de Estagao Repetidora da TV Assembléia.
Convênio N o 38/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Limeira Oeste - Limeira Oeste
Objeto: Instalagao de Estacao Repetidora da TV Assernbléia.
Convênio NO 39/1999 - Valor: R$17.600,00
Entidade: Prefeitura Municipal Malacacheta - Malacacheta
Objeto: Instalacao da Estaçâo Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 40/1999 - Valor: R$23.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Manhuacu - Manhuaçu
Objeto: Instalagao de Estagão Repetidora da TV Assembléia.
Convênio N o 41/1999 - Valor: R$23.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Manga - Manga
Objeto: Instalagao de Estagao Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 42/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Nova Ponte - Nova Ponte
Objeto: Instalaçao de Estação Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 43/1999 - Valor: R$17.600,00
Entidade: Prefeitura Municipal Planura - Planura
Objeto: Instalaçao de Estacao Repetidora da TV Assenibléia.
Convênio NO 44/1999 - Valor: R$39.049,00
Entidade: Prefeitura Municipal Ponte Nova - Ponte Nova
Objeto: Instalagao da Estaçao Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 45/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Santa Juliana - Santa Juliana
Objeto: Instalação de Estacao Repetidora da TV Assembléia.
Convênio N O 46/1999 - Valor: R$17.600,00
Entidade: Prefeitura Municipal Serro - Serro
Objeto: Instalagão de Estagào Repetidora da TV Assenibléia.
Convênio NO 47/1999 - Valor: R$78.400,00
Entidade: Prefeitura Municipal Teófilo Otôni - Teófilo Otôni
Objeto: Instalagao de Estagão Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 48/1999 - Valor: R$23.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Três Coragoes - Três Coragoes
Objeto: Instalagao de Estagão Repetidora da TV Assembléia.
Convênio NO 49/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Uniào Minas - Uniâo Minas
Objeto: Instalagão de Estagão Repetidora da TV Assembléia.
Corivênio N o 50/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Capinopolis - Capinopolis
Objeto: Instalaçao da Estaçào Repetidora da TV Assernbléia.



Convênio N° 51/1999 - Valor: R$15.200,00
Eritidade: Prefeitura Municipal São Joào Paraiso - São Joâo Paraiso
Objeto: Instalacão de Estaçào Repetidora da TV Assernbléia.
Convêriio N° 52/1999 - Valor: R$15.200,00
Entidade: Prefeitura Municipal Pirajuba - Pirajuba
Objeto: Iristalacao de Estação Repetidora da TV Assernbléia.
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